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PREFACE. 

In preparing this second edition of the ENGLISH AND TAMIL Dictionary, all 

the words in Dr. Webster’s complete work, which are thought to be of practical 

utility to missionaries or civilians among the Tamil people, or to Tamil youth 

who are studying the English language, have been most carefully added to the 

old edition, and each word defined by one or more Tamil synonyms. 

The different shades of signification and some idioms are arranged under each 

word, forming, to a considerable extent, a substitute fora phrase book. As the 

words are divided, accentuated, and defined according to Dr. Webster’s latest 

edition, the work will be to all Tamil lads who study English, toa great degree, a 

‘substitute for an English Dictionary. 

- The Tamil synonyms may be depended upon, with a very few unavoidable 

‘exceptions, as good classic words, which are generally arranged so that those most 

common are placed first. 

Mathematical, astronomical, and other scientific words, are those taken from 

native works, as far as such works have been examined, and in foreign words, the 

synonyms are made from pure Tamil or Sanscrit combinations. A single word is 

always preferred to a description. 

_ Ina very few cases, where it was thought the learner would be assisted, repeti- 

tions have been allowed. 

This edition contains thirty-six thousand seven hundred and thirty-seven Eng- 

lish words, being an enlargement of eight thousand nine hundred and eighty-four 

over the first edition; and sixteen thousand five hundred and eighteen significations 

and uses of words—an increase, in this particular, of four thousand four hundred 

and minety-seven. Not only as to enlargement, but in respect to accuracy of defi- 

nition, division, and arrangement of the different significations, this edition is believ- 

ed to be a great improvement upon the previous one. 
L. 8. 

OoDOOVILLE, JAN. 1, 1852. 

ம்பி 
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ENGLISH AND TAMIL 

LEXICON. 

அற தித்த த ந்னு 

ABA 

A, art. ஒரு, ஓர். 
, A-bick’, adv. பிற்சாய்வாய், பின்னி | 

டாய். 

A-bift, adv. பின்னணியத்தில், அபரத்தி 
ல், அபரமாய், பின்னுக்கு. 

A-ban‘don, v.a. விட்டுவிதெல், கைவி 
டுதல், கழித்தல், பிரித்தல், விலக்கல். 

A-bin'don-ed, a. தள்ளூபடியான, கழித் 
த, கழிவான, விடப்பட்ட, விலகின. 
as wicked, கெட்ட, தீய, கொடிய. 
fellow, கெட்டவன், Swer, கொடி 
யன். 
woman, வசவி, அட்டை. 

A-bin'don-er, s. sைவிடுறெவன், விட் 
டுவிடுகறவன், விலகுறெவன். 

A-ban‘don-ing, கைவி Boos முற்ற 
A-bin/don-ment, ° $e த்துறக்கை, தள்ளு 

கை, கழிவு, கைரெடுழ்வு, அறவு. 
A-hise, ». a. தாழ்த்துதல், $ழ்ப்படுத்துத 

ல், அடக்குதல், அமைத்தல், ஒடுக்கு 
தல். 
one’s self, தன்னைத்தாழ்த்துதல், தன் 
னைக்ழ்ப்படுத்துதல். 

A-base'ment, s. தாழ்வு, இழிவு, அடக் 
கம், கீழ்ப்படிவு. 

A-bash’, v. a. sé GSO, கூசப்பண்ணு 
தல், கோழைப்படுத்துதல், கோட்டுத 
ல், குறாவச்செய்தல். 
to be abashed, sலங்குதல், கூசுதல், 
கோழைப்படுதல், மலைத்தல், சகோ 

BY Fev. 3 
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A-bash'ment, s. கூச்சம், மலைப்பு, கோ 
ட்டம். 

A-bat'a-ble,a. குறைக்கக்கூடிய, தணி 
SSSR OW. 

A-bate,v.a. குறைத்தல், கழித்தல், த 
ணித்தல், சகாயம்பண்ணுதல். 

ற law, மறுத்தல், தள்ளுதல், நீக்குத 
ல், மாற்றுதல். 

A-bate’, v. ௩. தணிதல், ஆறுதல், இளகு 

தல், குறைதல். 
A-bate’ment, s. குறைவு, இளக்கம், தணி 

வு, சகாயம், கழிவு, தள்ளுகை, மறு 
பட. 

A-bator, 8. குறைக்நிறவன், சகாயம்ப 
ண்ணுஇறெவன், சகாயி. 

Abba, 5. அப்பன், பிதா, தந்தை. 
Abbess, s. அம்மை, பைமைத்தலைவி, ௧ 

ன்னிமடத்தலைவி. 
Abbey, 5. துறவோர்வாசம், சன்னியாரி 

மடம், ஆச்சிரமம். 
Abbot, s. wl பதி, மடாதிபதி. 
Ab- bre'vi-ate, Vv. a. சுருக்குதல், அடக்கு 

தல், குறைக்குதல். 
to be abbreviated, சருங்குதல், குனுகு 
தல். 

Ab-bre-vi-a'tion, 8. சுருக்கம், குதிப்பு, ௮ 
டக்கம், குறுக்கம். 

Ab-bré’vi-a-tor, 8. ண்கள், க 
றைப்போன். 

Ab‘di-cant, s. விடுநெவன். 
Ab/di-cant, a. விடுறெ. ) ya 



nee ee ue So as 

Ab'di-cate, v. a. நீக்குதல், விட்டுவிதெ 
ல், தள்ளுதல். 

Ab-di-ca’tion, s. விடுகை, தள்ளுகை. 
Ab-do'men,s. அ(ஈ௭வயிறு, £ழ்வயிறு. 
Ab-dom’in-al,a. அடிவயிற்றுக்கடுத்த. 
Ab-dice’,v.a. இழுத்தல், பிரித்தெடுத் 

தல். 
Ab-duc'tion, s. பிரித்தெடுக்கை, அபகரி | 

LL). 

of : female, ஸ்திரிசோரம். 
Ab-duc’tor, s. பின்னிழுக்கும்ஈரம்பு, இ 

சிநரம்பு. 
A-be-ce-da'ri-an, s. அரிவரிகற்போன், 

அட்சரமுகன், நவமாணாக்கன. 
A-bed’, adv. படுக்கையில், சயனமாய். 

Ab-er'rance, விலகுகை, வழிமா 
Ab-er'ran-cy, ms ரட்டம், தவறு, குற் 

றம், ஒழுக்கவமு. 
Ab-er-rA/tion, s. தீவு, தப்பு, வழு. 

of mind, மயக்கம், மனமயக்கம், மா 
றூட்டம். 
in astronomy, விம்பப்பிறழ்வு, நிலை 
மாறிவிம்பித்தல். 

A-bet’, v. a. உதவுதல், அண்டுதல், தட 

ப்படுத்தல், எவிவிடதெல், மூட்கெல். 
A-bet'tor, s. ca I OG naar, மூட்டுறெ 

வன், அணையாளி, வியவன். 
A-bey’ance, s. காத்திருக்கை, எதிர்பார்த் 

தல், வரவுபார்த்தல். 
Ab-hor',v.a. அருவருக்குதல், வெறுத்த 

a, அரோசித்தல், வெறுத்துத்தள்ளுத 
ல், விதாஷீத்தல். 

Ab-hor'rence, 8. த அங்க தத 

அரோசிப்பு; விதூஷீதம், குற்சிதம். 
Ab-hor'rent, a. வெறுக்கிற, அரோசிக்தி 

Dy அருவருக்றெ, பயிர்ப்பான. 
contrary to, எதிரான, ஒவ்வாத, முர 
னை, விரோதமான. 

Ab-hor'rent-ly, adv. வெறுப்பாய், ஒவ் 
வாமையாய், எதிராய், முரணாய். 

Ab-hor'rer, s. வெறுப்போன், பகைப் 
போன், விதூவஃகன். 

A-bide’, v.a. சAத்தல், பொறுத்தல், ர் 

ங்குதல்.. 
to wait பத காத்தல். 

by one’s word,  சொற்சாத்தல்; aap 
சோராமை. dA 
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A-bide’, v. n. தங்குதல், தரித்தல், இருத்த 
ல், நிலைத்தல், வசித்தல். 
by ௨ thing, விடாமற்பிடித்தல், சாதித் 
தல். 

A-bid’er, s. வாசம்பண்ணுஇறெவன், வி 
க்கிறவன். 

A-bidiing,s. நிலை, வாசம்பண்ணுகை, 
_நிலைத்திருக்கை. 

A- -bil-i-ty, 8 8. திராணி; இயல்பு, சாமர்த்தி 
யம், தத்துவம், ஒல்லல். 

Ab‘ject, a. ஈனமுள்ள , எளிய, அநாத. 

Ab-jec'tion, s. ஈனம், கீழ்மை, தவக்கம், 
அநாதம். 

Ab/ject-ly, adv. சனமாய்,இழிவாய்,£ழ் 
மையாய். 

Ab‘ject-ness, s. இழிவு, இளப்பம், ஈன 
ம், சறுமை, கீழ்மை. 

Ab-ju-di-ca’tion, s. தள்ளூகை, விடு 
கை. I 

Ab-ju-ra’tion, 8... ஆணையிட்டுவிட்டுவிடு 
கை, ௪த்தியத்தோடுவிடுகை. 

Ab-jire’,v.a, ஆணையிட்டுவிட்டுவிடுதல், 
சபதயிட்டுவிடுதல், முற்றுந்தள்ளிவி 

டிதல், முற்றத்துறத்தல். 
Ab'la-tive, (cases) a. இல், ஆல், ஒடு, ஓ 

டு, உடன, இடம், உள். § 
Ale, a. வல்லபமுள்ள, திராணியுள்ள, 

பெலமுள்ள, சாமர்த்தியமுள்ள, தத் 
அவமுள்ள, இயன்ற. 
bodied, பெலத்த, உரத்த. 
to be able, caqusa, இயலுதல், செல் 

லுதல். 
he is able to walk, sLட ப்பான். 

he is able to read, வrசப்பான். 

A’ble-ness,s. வல்லபம், சாமர்த்தியம், . 
திராணி, ஆண்மை, தத்துவம். 

Ablu-ent, a. சத்தஞ்செய்றெ, கழுவுற. 
Ab-li‘tion, 8. முழுக்கு, குளிப்பு, ஸ்நா 

னம், நீராட்டு, கழுவுகை. 
A’bly, adv. கெட்டியாய், தறமாய், வல் 

லபமாய். 

Ab-ne-ga'tion $. மறுப்பு, தள்ளுபடி. 

A-board’, adv. தோணியில், தோணிக்கு 
ள், கப்பல்மேல். 

A-bide’, s. வாசம், வீ ட குடியி 
ருப்பு; உறைவிடம். ட்ப 
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A-bol/ish, v. a. தள்ளுதல், சிதைத்தல், ௮ 
யித்தல், மாற்றுதல், எடுத்தல், பரிகரி 

தீதல். 
A-bol/ish-a-ble, a. தள்ளச்கூடிய, நீக்கக் 

கூடிய. 
A-bolish-ed, pr. தள்ளப்பட்ட, நீக்சப்ப 

ட்ட, அழிக்கப்பட்ட. 
A-bol/ish-er, s. சீள்ளூவோன்,அழிப்போ 

ன், நாசகன். 
A-bolish-ment, 
Ab-o-lition, - * i 

i லைப்பு. 
A-bom’in-a-ble, a. ' அருவருப்பான, ௮ 

ரோசிப்பான, அரோசெகமான, குற் 
தமான. 
lie, படுபொய், சுத்தப்பொய், Fires 
பொய். 

A-bom’in-a-ble-ness, 8. 

Serena, நீக்கு 

கை, அழிப்பு; கு 

அருவ ருக்குந் ச 
ன்மை, பகைக்கத்தக்கதன்மை, அரோ ' 
சகம். 

A-bom‘in-a-bly, adv. அருவருப்பாய், ப 
கைக்கத்தக்கதாய். 

A- ‘bom‘in-ate, v. a. அருவருத்தல், வெறு 

தீதல், அரோரித்தல், பகைத்தல். 
A- bom'in-a-tion, 8. அருவருப்பு ,அரோசி | 

ப்பு; அரோசம், குற்சதம், வெறுப்பு. 
in a Bible sense, ums, அசர, அசுத் 
GRRE & 

Ab-o-rig‘in-al, a. அஈாதியான; பூர்வீக, 
புராதன.  ..' 

Ab- -o-rig'in-€s, pl. 8. பூருவகுடிகள், சய 

குடிகள். 
A-bor'tion, s. ஈகுவழிவு, Et lied ae 

வ, AP EG, சினைகரைவு. 
ofa beast, sகரlைகு।ட்டி, கரைகன்று, ௮ 
ழிகுட்டி, சனைகரைவு. 
to cause abortion, sருவழித்தல், கருப் 
பமழித்தல், சிசுகத்திசெய்தல், புரூ 
ண்ணகத்தி. 
to suffer abortion, sh lek alia கருப் 
பமழிதல். 
as applied to trees, உதிர்காய், பொய் 

் ப்பிஞ்சு. 
1௦ ஜவ, கருக்காய், கருக்கல், வெண் 

கதிர். 

A-bor'tive, a. ‘தவரான, இத்தியில்லாத, | 
விருதாவான, சித்தியாகாத. - 
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to prove abortive, v. n. தவறுதல், தப்பு 
தல், பிசகுதல், வீணாதல். 

A-bor'tive-ly, adv. தவறாய், அபக்குவ 

மாய், விருதாவாய். 
A-bor'tive-ness, 8. பிசகு, வழு, பாழ், வி 

ரதா; அபலம். 
A-bound’ v. n. செழித்தல், மிகுதல், செ 

றிதல், மலிதல், பூரித்தல். 
A-bout! prep. பற்றி, குறித்து, சுட்டி, 

கொட்டு. 
this, இதைப்பற்றி. 
none about me, என்னிடத்திலில்லை. 

A-bout’, add. முன் பின்னாக, Gu gs 
ட்ட,ஏறக்குறைய, அளவாக, மட்டா 
By போல. 

as around, சுற்றிலும், குழ, FAQ, வ 
ளைய. 
right, சரிபோலே. 
such a time, அந்நியகாலம். 

ten, பத்துப்போல, பத்தளவுக்கு. 
to go, போகப்போகுதல், போகவிரு 
த்தல், போகஆயத்தமாதல். 
to walk about, Disa, உலாவுதல், ௩ 
டமாடுதல், சஞ்சரித்தல். 

A-bove’, prep. and adv. மேல், உயர, ௮ 
திகம். 
௨ month, ' ஒருமாதத்தின்மேலே, ஒரு 
மாதத்துக்கதிகம். 
computation, sகணக்குக்குமேற்பட்ட 
அ, எண்ணிறந்தது, அகணிதமானது. 
ten, பத்துக்குமேல், பத்துக்கதிகம். 
cited, mentioned, said, மேற்சொல்லி 

யது, மேற்குறித்தது, முன்னையது. 
his business, தன்வேலைக்குமேலான, 

. சுயவினைகடந்தவன். 
as heaven, உன்னதம், உயரம், உத்து 
ங்கம், மீசலம். 

A-breast’, adv. சரிவர, இணையாய். 
as opposite, எதிராய், அபிமுகமாய், 
எதிர்முகமாய், நேர்முகமாய். 
to go abreast, சரிவரப்போகுதல், ௮ 
ட்டம்பாரித்துப்போதல், அணியாய் 
ப்போதல். 

A-bridge’, v. as ரதத குறுக்குத 

ல், அடக்குதல், பொழிப்பாக்குதல். 
to be abridged, குறுகுதல், சுருங்குதல், 
சுருக்கப்படுதல். 
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A-bridge'ment, s. சுருக்கம், அடக்கம்; 
குறிப்பு, குறுக்கம், பொழிப்பு, ௪ங் 
கிரகம். 

A-broad’, adv. வெளியே, தூரமாக, தூ 

ரத்திலே, பிரதேசத்தில், எங்கும், பர 
ப்பிலே, பிரசித்தமாய். 

Ab'ro-gate, v. a. அழித்தல், மாற்றுதல், 

சிதைத்தல், தள்ளுதல், நீக்கல். 
Ab-ro-ga'tion, 8. Aதைவு, தள்ளுபடி, ௧ 

வு, பரிகரிப்பு, நீக்கல். 
Ab-rupt’, a. சிதியான, திகெெறான. 

answer, படுவிடை, குற்றுரை, கடுவி 
டை. 
departure, தடுகூறாய்ப்போதல், ௪ 
தியாய்ப்போதல். 
entrance, இடுகூறாய்வருதல். 
manner, வெடுவெடுப்பான போங்கு, 
குறுக்கடியானபோக்கு. 
person, வேண்டாத்தலையன், வெடுக் 
கன், தறுதலையன், வெட்டுரைகாரன். 
remark, தொடர்ச்சியற்றசொல், புண 
ராச்சொல். 
as steep, craggy, செங்குத்தான, CoG 
யரமான, நிறுதிட்டமான. 

Ab-rup'tion, s. உடைவு, பிரிவு, பறிவு, 
லிடவு, வெடிப்பு. 

Ab-ruptly, adv. இருந்தாப்போலே, ௭ 
டுத்தாப்போலே, சடக்கென, HOR 
ரக, சடதியாய். 

Ab-rupt‘ness, s. ¢@9, செங்குத்து. 
Ab'scess, s. ஒ௫டுக்கட்டு, சிலந்தி, விப்பு 

ருதி, ப்பாய்புண். 
Ab-scind’, v. a. சேதித்தல், அறுத்தல், ௩ 

அக்கல், தள்ளுதல், கழித்தல். 
Ab-scis'sion, s. வெட்டுகை, சேதிப்பு. 
Ab-scond’, v.n. ஒளித்துக்கொள்ளுதல், 

மறைந்துபோதல். 
Ab-scond’er, s. ஒளித்துக்கொள்வோன், 

மறைந்தோடுவோன். 
Ab'sence, s. இல்லாமை, இன்மை, கூ 

டவிராதது. 
Ab-sent’, (one’s self) v. வராமல்விடுதல், 

இல்லாமற்போகுதல், விலதிவிடுதெல். 
to be absent in mind, புலன்கலைந்து 
போகுதல், நினைவுசஞ்சலித்தல், பரா 
க்கு. 

Abisorit, 4. இல்லாத; கூடவிராத, வீட் 
io ang: 
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in mind, வேறுநினைவு, பராக்கு. 
person, வராதவன், கூடவிராதவன். 
in my absence, sரனில்லாதவேளை, நா 
ன்இல்லாதிருக்க. 

Ab-sen-tee’, 8. வராதவன், ba Berar, 
பரதேசியாய்ப்போனவன், . திர்க்தவ 

ன், அறவி. 
Ab’so-lute, a. சத்த, ஏக, தனி, சுய, £ 

. ரமானமான. 
certainty, முழுநிச்சயம். 
deity, தனிக்கடவுள், ஏகவஸ்து, கட 

வுள், ஏஎகபான். 
lie, சத்தப்பொய், பச்சைப்பொய், ப 
டுபொய், முழுப்பொய். 
monarch, ஏகாதிபதி, சுயாதிபதி, தன் 
னாசன், சக்ரெவர்த்தி. 
pardon, முழுப்பொறுதி, பூரணப்பொ 

அதி, 
solitude, தன்னந்தனி , ஏகாந்தம், “i 
வாசம். 

Ab’so-lute-ly, adv. சத்தமாய், துப்புரவா 
ய், $7, அற, உற, பரிச்சேதமாய். 

Ab’so-lute-ness, 8. சத்தம், சுயம், தனி 
மை, தன்மை. 

Ab-so-li'tion, 8. நீங்குதல், மன்னிப்பு, 
விடுதலை, பாவடிவிர்த்தி, பாவவிமோ 
சனம், பாவபரிகாரம். 

Ab-solv/a-to-ry, 4. மன்னிக்கத்தக்க, வி 
மோசனமுள்ள, பரிகரிக்கத்தக்க. 

Ab-solve’, v. a. மன்னித்தல், விடுதலையா 
க்குதல், பொறுத்துவிடதெல். 

Ab-solv’er, 8. மன்னிப்பவன், பாவவி 
மோசனி, பாவபரிகாரி. 

Ab-sorb’, v.4. வாங்குதல், குடித்தல், ௨ 
நிஞ்சுதல், விழுங்குதல். 
heat, கsரந்திகொள்ளுதல், காந்துதல், 
குணெணல். 
humors in the body, திய்த்தல், வற்றப் 
பண்ணுதல், சுவற்றுதல். 
to be absorbed, வற்றுதல், சுவறுதல். 
to be absorbed in mind, wனமமிழ்ந்தி 

ருத்தல், மனம்புதைம்திருத்தல், இல 
யித்தல். 

Ab-sorb’ent, 8. குடிக்கத்தக்கது, உறிஞ் 
சத்தக்கது, ஈீருறிஞ்5ி, நீர்வாங். 

Ab-sorb’ent, a. உறிஞ்சத்தக்க, வாங்கத் — 
தக்க. 
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Ab-sorp‘tion, s. உதிஞ்சுகை, விழுங்கு 

கை, அடங்குகை. 
in a heathen sense, சாயுச்சியம், அத் 

BIS, அபின்னம், ஏகோபிப்பு, ஐ 

க்கம். 
Ab-stain’, ஏ. ௩. விலகுதல், தவிர்தல், வி 

தெல், ஒறுத்தல். [ன. 
Ab-sté'mi-ous, a. ஓ அப்பான,அடக்கமா 

Ab-sté'mi-ous-ly; adv. ஒறுப்பாய், அட 
க்கமாய், குறைவாய். 

Ab-sté/mi-ous-ness, 8, அடக்கம், தன்ன 
டக்கம், இச்சையடக்கம். 

Ab’sti-nence, s. ஒறுப்பு, தன்னடக்கம், 

SAM tal, தவிர்ப்பு, விலக்கு, அறவு. 
as fasting, உபவாசம், விரதம், ரோ 
ன்பு. 

Ab'sti-nent, a. ஒறுப்பான,அடக்கமான. 
Ab’sti-nent-ly, adv. ஒறுப்பாய், அடக்க 

மாய். 
Ab'stract, 8s. சருக்கம், அடக்கம், தொ 

GE's குறிப்பு; கருத்து, வகை, பொழி 
ப்பு. 
in the abstract, sகருத்துவகையாக, 

் பொதுவிலே, பொதுவகையாய். 
Ab-stract’,v. a. பிரித்தெடுத்தல், சுருக்கு 

தல், தொகுத்தல், வரித்தல், தெரிக்தெ 
டுத்தல். 
mentally, கருத்துவகையாய்ப்பார்த்த 
ல், மனதிற்பிரித்தல், எண்ணல், ௧௬ 

அதல். 
as take secretly, அபகரித்தல், sams 
ல், சோர்த்தல். 

Ab’stract, a. பிரிவான, தனிமையான, 
தனி. 
contemplation, ஏsாந்ததிந்தை, ஏகாம் 

ததியானம். 
idea, கருத்துப்பொருள், sor) oor cour 

ணம். 

subject, மானதப் பிரமாணம், எண்ண 

க்கருத்து, அனுமிதம். 
term, குணப்பெயர், பண்புப்பெயர். 

Ab-stract’ed, a. பிரிந்த, சிறந்த, ஆழியக 
ருத்தான, பராக்கான. 

Ab-stract/’ed-ly, adv. பிரிவாக, தனியே, 
ஏகரிந்தனையாக. 

Ab-stract'ed-ness, s. பிரிவு, பிரிவானத 
ன்மை, எகரரந்தம், பகுத்தறிதன்மை, 
வகையுளி 
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Ab-stract’er, s. சுருக்குவோன,பொழிப் 
பாக்குவோன, வகைஞன். 

Ab-strac’tion, 8. பிரிவு, பெயர்வு, பிரிப் 
பு, தனிமை. 
mental, மனப்பிரிவு, கருத்துவகை, ம 
னஸ்தாபனம். 
of mind, ஏsசந்தை, ஏகாந்தம், மனவ 
டக்கம், மனவொடுக்கம், யோகம். 
ascetic abstraction, துறவு, விடயரீங் 
கல், தீர்வு. 
as absence of mind, பராக்கு, மனோச 
லனம். 

Ab'stract-ly, adv. பிரிவாய், பிரிந்து, த 

னித்து, தனிமையாய், பொழிப்பாய். 
Ab'stract-ness, 8. தனிமை, மனப்பிரிவு, 

ஏகாந்தம். 

Ab-strise/, a. கருகலான, ஆழிய, கற்க 

சமான, மறைபொருளான. 
Ab-strice'ly, adv. sq@eamis, மறைபொ 

ருளாய். 
Ab-strice’ness, s. sகருa’், மறைபொரு 

ள், ஆழியகருத்து. 
Ab-surd',a. அசத்திய, அந்த, மதிமீன 

மான, புத்திக்குவிரோதமான, பைத்தி 
யமான, இல்வழக்கான. 

notion, idea, &c. பைத்தியஎண்ணம், 

தகாதகருத்து. 
story, ஒவ்வாக்கதை, கட்டுக்கதை, ௧ 

ற்பிதகத்தியம். 
Ab-surd-ty, 5. அசத்தியம், மதியீனம், 

புத்திக்குவிரோதம், பைத்தியப்பிடி , 

இல்வழக்கு, தகாமை, ஒவ்வாமை. 
Ab-surd/ly, adv. மதிமீனமாய், ஒவ்வா 

மையாய், பேதைமையாய். 
A-bund'ance, 8. பூரணம், மிகுதி, ஏராள 

ம், மகா. 

A-bwd/ant, a. பூரண;, மிகுந்த, ஏராள 

மான. 

to be abundant, செழித்தல், கதித்தல், 

மிகுத்தல். 
A-bise’, s. கெடுதல், ஈட்டப்படுகை, 

கெடுதி, கெடும்பு. 

as bad language, ஏச்சு, ப ழிப்பு,தாவ 

ணை, ஈங்கை, உதாசனம், இகழச் 

இ, வசை, அம்பல், அசப்பியம். 

pe et thing, பழுதானவழக்கம், கேடு, ௩ 

ட்டம், சேதம். 
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of language, கருத்துப்புரட்டு, பயனபு 
ரட்டு, சொற்புமட்டு. 
of property, வண்செலவு, அழிப்பு. 
of one’s powers, தத்துவங்கெடுத்தல், 
பழுதபடுத்தல். 

as desecration, அனாசாரம். 

of confidence, sம்பிக்கைத்துரோகம், 
நம்பிக்கைக்திரண்டகம். 

A-bise’,v. a. கெடுத்தல், பழுதாக்குதல். 
by bad language, ஏசுதல், பழித்தல், 

நிந்தித்தல், தூஷீத்தல், இட்டெல். : 
confidence, sம்பிச்கைகதிரண்டகஞ் 

செய்தல். 
property, பொருள் சிதைத்தல், பெ UG 
எழித்தல். 

as desecrate, ஏ@சரித்தல், அனாசார 
ம்பண்ணுதல். 
as violate, அழித்தல், கற்பழித்தல்,கெ 
டுத்தல், அனாசாரம்பண்ணுதல். 
one’s eyes, sகண்ணொளிமமுங்கல். 

A-bis’er, s. ஏசகிறவன், தூஷணன், தீ 

ம்பன். 
A-bus'ive, a. இகமுகிற, தூஷீக்றெ, ௮ 

பவாதிக்கறெ. 
language, அபவாதம், பழிமொழி. 

A-bis‘ive-ly, adv. பழிப்பாய், அவதூறா 
ய், அபவாதமாய். 

A-bis'ive-ness, 8. பழிப்பு, அபவாதம், 
அவதூறு, தூஷணம், எச்சு. 

A-but'ment, s. பாலத்தலைத்தூண். 
A-byss', 8. பாதாளம், குழி. 

as sea, ஆழி 

A-ca'cia, s. வேலமரம். 

hollow thorn, உ௭ வேல், குடைவே 
ல், வேலமுள், உடைமுள். 
solid thorn, விடத்தல். 
thorn like the hollow 

one but solid and is a முள்வேல். 
low, spreading shrub, 

with black bark, sருவேல். 

with white bark, வெள்வேல். 

with red bark, செவ்வேல். . . 
Ac-a-dem'i-cal, a. கல்லூரிக்குரிய. 
Ac-a-dem‘ic-al-ly, adv. soல்லூரிக் குரிய 

தாய். 
Ac-a-de-mi’cian, s. 

போன். 

A-cad'e-my, s. கல்லூரி, aa Gen 
ம், கழகம். 

மாணாக்கன், “கற் 
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Ac-cede', v. a. ஒத்துக்கொள்ளுதல், இ 
ணங்குதல்., சம்மதித்தல், ஒம்படுதல். 

Ac-cel’er-ate,v. திலிரம்பண்ணுதல், F 
விரித்தல்.  - 

Ac-cel-er-a'tion, s. திவிரிப்பு, தீவிரம், 
க்கிரம், விரைவு. 

Ac-cel’er-a-tive, a. தீவிரம்பண்ணுறெ, 
அதிகதியாக்குறெ. 

Accent, 8. அசையூன்றல், உச்சரிப்பி 
லூன்றல். 
accute, (treble) எடுத்த்லோசை, 2 FF 

வோசை, தாரம், வல்விசை. 

middle, (tenor) wத்திமவோசை, சம 

னிசை. 
grave, (bass) ப௫டுத்தலோசை, மந்த 

வோசை, காகுளி 
amark of ஒவிக்குறிப்பு. | 

Ac-cent’, ». a. அசையிலூன்றல், உச்சரி 
ப்பிலூன்றல், எதுதெதுச்சரித்தல். 

Ac-cent/u-Ate’,v.a. அசையிலூன்றக்கு 

நித்தல். 
Ac-cent-u-a'tion, s. எடுத்தலோசை, எட 
தீதலோசை அடையாளம். 

Ac-cept’, 0. a. ஏற்றுக்கொள்ளுதல், அங் 
கீகரித்தல், ஒப்புக்கொள்ளுதல், வாங் 

குதல். 
Ac-cept-a-bil’i-ty, 
Ac-cept'a-ble- -ness, ©" 

தம், உவப்பு. 
Ac-cept'a-ble, a. இதமான, பிரியமான, 
இட்டமான, ஒப்பிதமான, உவந்த. 
to be acceptable, ஒத்துக்கொள்ளுதல், 
ஏற்குதல், உவத்தல். 

Ac-cept/a-bly, adv. இதமாய், பிரியமாய், 
இட்டமாய், உவப்பாய். '[உவப்பு. 

இதம், பிரியம், 
இட்டம், ஒப்பி 

| Ac-cept/ance, 8. ஏற்கை, அங்கீகரிப்பு, 
Ac-cept-a'tion, 8. ஏற்கை, ஏற்பு, அங் 

காரம், சம்மதம். 
ofa word, அருத்தம், கருத்து, பயன், 
பொதுக்கருத்து. 

Ac-cept'er, 8. ஏற்றுக்கொள்வோன், அங் 
~ நிசரிப்போன், ஒப்புக்கொள்வோன். 
Access, s. சேர்பு, சேர்மானம், வரத்து, 

வருகை, A gk பல் 

CDF, TG), OW 
to allow access, ef ear PE BG 

் க்கொடுத்தல்,. இடங்கொடுத்தல்,. ௮ 
ணுகவிடுதல், அண்ட விதெல். 
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to get access, BU Asa, சேருதல், a 
ரப்பெறுதல், அண்தேெல், அப் 

பெறுதல். 
Ae'ces-sa-ry,$. உடந்தை. (See acces- 

sory.) 
Ac'ces-sa-ry, 4. உடந்தையுள்ள, கைகூ 

டுகிற, கைகலக்றெ. 
Ac-cess-i-bil/l-ty, 8. Cezvé a_i யதன் 

மை, அணுகக்கூடியநிலைமை. 
Ac-cess'i-ble, a. செரத்தக்க, அணையத்த 

க்க, 

person, யட்சகன், 
ன், சாந்தகுணன். 
to be accessible, ஒட்டுக்கொடுத்தல், ப 

ட்சமாயிருத்தல், இடங்கொடுத்தல். 
Ac-ces'sion, 8. சேர்மானம், சேர்வு, சேர் 

த்திக்கை, வரத்து. 
Ac'ces-s0-Iy,8. உடந்தை, உடன்பாடு, 

உதவி, துணை, கூட்டி. 
an accessory, உடந்தையாளி, கூட் 
டாளி, துணையாளி, சகாயன், உப 

யோக, பங்காளி. 
Ac'ces-s0-ry; 4. உடந்தையான, உடன் 

பட்ட, உதவியான, துணையான, கூட் 

டான. 
Ac'ci-dence, s. சொல்லியல், சொல்வில 

Serr ld, மொழியாக்கம். 
Ac'ci-dent, s. இடையூஅ, விக்னெம், 6 

த்செயல், அகாரணசம்பவம், சுய்சம் 
பவம். low. 

_ by hand, sைமோசம், கைவமு, MES 
Ac-ci-dental, a. தற்செயலான, சுயசம் 

பவமான, இடையூமறான. 
Ac-ci-dent/al-ly, adv. தற்செயலாய், சுய 

சம்பவமாய், இடையூராய். 
Ac-cip/i-ent, s. ஏற் அக்கொள்வே ரன. 
Ac-claim’, s. கம்பீரம்; ஆரம்பம், கொய் 

யோக்கூறல், ஆர்ப்பரிப்பு. 
Ac-claim’, v.n. SSAFSH ,yTOI SOV. 
Ac-cla-ma'tion, 8. ஆரவாரம், ஆர்ப்பரிப் 

பு, கம்பீரமுழக்கம். 
Ac-climate, v. a. தேசசுவாத்தியபாட்ி 

தீதல். 
Ac-cli-mat’ed, a. தேசசுகமறிந்த. 

Ac-cliv-ity; s. ஏற்றம்; ம்" க்தி 
ரல், சரிவு. 

Ac-com/mo-da-ble, a. அடுத்த, ஏற்ற, தகு 
தியான, உரிய, சகாயமான. 

¥ 

தண்மையுள்ளவ 
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Ac-com'mo-date, v.a. உப்சரணைப்ண் 
BEN, வசதிபண்ணுதல், இடங்கொ 
டுத்தல். | 
as fit to, இசையப்பண்ணுதல், இண 
க்குதல். 

Ac-com-mo-da’tion, s. வசதி, உபசாரம், 

விதி, இசைவு, sua, உதவி. 
in language, ஒப்பனை, உவமை. 

Ac-com'mo-da-tor, s. உதவிச்காரன்; வ 
சதிபண்ணுவோன், உபசாரி. 

Ac-com’pa-ni-er, s.  அணைச்செல்வோ 
ன், கூடப்போவோன். 

Ac-com’pa-ni-ment, 8. அடை, சேர்மா 

னம், அணை; அணை. 
in MUSIC, தாளம், தணைக்கருவி ; ஒத்து. 

Ac-com'pa-ny, v. கூடப்போசதல், கூட 

வருதல், தொடருதல், குழப்போதல், 
பின்செல்லுதல், சஞ்சரித்தல். 

Ac-com’plice, £. உட ந்தைச்காரன், உட 
ன்குற்றவாளி, கூட்டாளி. 

Ac-com’plish, v. a. செய்துமுடித்தல், நி 
றைவேற்றுதல், காரியப்படுத்துதல்,9 

த்தியாக்கல், பூர்்த்தல். 
Ac-com'plish-a-ble, a. மிறைவேற்றத்தக் 

க, ஈப்ப்பிக்கத்தக்க, முடிக்கத்தக்க. 
Ac-com’plish-ed, a. மரகத, தீர்ந்த; நி 

றைவேறின. 
as well qualified, தேற்றமுள்ள, திர 

முள்ள, திருத்தமுள்ள. 
person, றந்தவன், சாதுரியன், தே 
நினவன், நாகரீகன், நிபுணன். 

Ac-com’plish-er, s. Aிறைவேற்றுவோன், 
நடப்பிக்றெவென், செய்றெவன். 

Ac-com’plish-ment, s. ASH, sாறியரித் 
இ, அதுகூலம், நிறைவேற்றம். 
of person, ப்பு, ஈாகரீகம். 
of mind, சாதுரியம், தேற்றம். 

Ac-cord’,s. இசைவு, இணக்கம், ஒரும 
னம், உடனபாடு. 
one accord, ஒற்றுமை, ஒருமனம், ஓ 

ருமைப்பாடு, ஏகசிந்தை. 
own accord, தரனmுக,தன்மனதின்படி , 
வலிய. 

Ac-cord’, ».n. ஒத்துவருதல், ஒத்திருத்த 
ல், இசைதல், பொருந்துதல், இணங் 
குதல்,சம்மதித்தல், இட ங்கொடுத்தல். 

Ac-cord’a-ble, a. ஒன்றிப் புள்ள, பது 
ள்ள, சம்மதமுள்ள. 
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Ac-cord‘ance, s. இசைவு; உடன்பாடு, 

சம்மதி, ஒப்பு. 
in accordance with, இசைவாக, படி, 
உடம்தையாக, PAA, இணங்க. 

Ac-cord‘ant, a. இசைவுள்ள, சம்மதி 
யான. 

Ac-cord‘ant-ly, adv. இசைவாய், இணக் 

கமாய். 
Ac-cord’er, 5. 

டாளி. 
Ac-cording, pr. uo, தக்க, ஏற்றபடி. 

to it, அதின்படி, அப்படி, அதுக்குத் 
தக்க. 
to one’s word, சொற்படி. 
to one’s wish, wனதின்படி, விருப்ப 
ம்போல. 

Ac-cord‘ing-ly, adv. அப்படியே, அதி 
ன்படி, அதுபோல. 

Ac-cordi-on, s. இசைக்கருவியினொ 

ன்று. 
Ac-cost',v. a. சந்தித்துப்பேசுதல், பேசு 

தல், சொல்லுதல், வந்தனஞ்சொல் 

BIE. 
as call, அழைத்தல்; கூப்பிடுதல். 
as approach, சேருதல், Bi Osa. 

Ac-cost/a-ble, a. அணுகத்தக்க, சேரத்த 
&&, பட்சமுள்ள. 

Ac-couch-eur',s. மருத்துவன், பிரசூத 
வைத்தியன். 

Ac-couche'ment, s. Jரzசவம், பிரகுதம். 
Ac-count’, 8. கணக்கு, உத்தரவாதம். 

of expenses, செலவுக்கணக்கு. 
of a transaction, விபரம், வரலாறு, செ 
ய்தி, சங்கதி. 
current, வரவுசெலவுக்கணக்கு, கொ 
டுக்கல்வாங்கற்கணக்கு 
estimation, wதிப்பு, பெறுமதி, தகுதி. 
on account of, நிமித்தம், குறித்து. 
on account of him, அவனிமித்தம், ௮ 

வனுக்காக. 
on no account, வேண்டாம், கூடாது, 
எவ்விதத்திலுங்கூடாது. 
to balance, கணக்கு ப் பூட்டதல். 

Ac-count’, v. a. எண்ணுதல், மதித்தல், 
கணக்கிடுதல். 
as esteem, எண்ணுதல், மதித்தல். 
to render account, sணக்குக்கொடுத் 
தல், கணக்கொப்புவித்தல். 

8 

ஒத்தாசைகாரன், கூட் 
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to account for, ஏதுச்சொல்லுதல், # 
யாயஞ்சொல்லுதல். 

Ac-count/a-ble, a. பொறுப்பான, . கட 
மையான, கணக்குக்கொடுக்கவேண் 
டிய. 
person, வகைசொல்லவேண்டியவன், 
உத்தரவாதி, பொறுப்பாளி,கடனாளி, 
உரித்தாளி. 

Ac-count/able-ness, s. Lew, உத்தர 
வாதம். 

Ac-count-a-bil'i-ty, s. பெறுப்பு, பாரம், 
சுமை, சுமைதலை, கடமை. 

Ac-count/ant, s. கணக்கன், கணக்கப்பி 
ள்ளை, விதியன். 
head or chief, சம்பிரதி, 

Ac-count’ book, sணக்குப்புத்தகம். 
Ac-count/ing, 8. sகணக்கிடுகை, கணக்கு 

ப்பூட்டுகை. 

Ac-cou’ter, போர்க்கோலமணித 
Ac-céu'tre, ° ல், கோலமணிதவ், ௪ 

ன்னத்தனாகுதல், 
Ac-cou’tre-ment, s. பயெொர்க்கோலம், 

போரணி. 
Ac-cred/it, v. a. sகம்பச்செய்தல், உறுதி 

ப்படுத்தல். 
Ac-cred‘it-ed,a. sம்பத்தக்க,உறுதியுள்ள. 
Ac-cres'cent, a. அதிகப்படுகறெ, தேறு 

ற, ஏறுகிற. வளருறெ. 
Ac-cré'tion, s. வளருகை, அதிகரிப்பு, 

தேற்றம், ஏற்றம். 
in law, உரித்து, உடந்தை, உரிமை. 

Ac-croach’, v. a. எல்லைதள்ளுதல், எல் 

லையொற்றுதல், அபகரித்தல், அடசு 

தல். 

Ac-croich'ment, 8. எல்லைதள்ளுகை, ௮ 

கரிப்பு. (See encroachment.) 

Ac-crue’, v. a. சேருதல், கூகதெல், உண் 

டாதல், வளருதல். 
as profit, காணுதல், அடைதல், பொ 

விதல், பலன்படுதெல். 

Ac-cru'ment, s. அதிகரிப்பு, பொலிவு, 

சோபு.. 

Ac-cu-ba'tion, , } சரிவு, சாய்வு, சாய் 
Ac-cum'ben-cy, ‘ § மானம். 

Ac-cum’bent, a. சரய்றெ. 

Ac-cu'mu-late, v. a. கூட்தெல், திட் 

டெல், சேகரித்தல், வாருதல். 
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» property, &c. ெகரித்தல். 
as debt, சமத்துதல். 

Ac-cumu-late,v.n. «Osa, இரளுதல், 
கட்டபெபடுதெல். 

Ac-cu/mu-late, a. கூடுதிற, சேருறெ. 
Ac-ci-mu-la‘tion, s. கூட்டம்; Sr, 

குவிவு, கட்பெபாடு, குவியல். 
Ac-cu-mu-la-tive, a. கூட்டுநிற, இரட்டி 

தெ, சேர்க்கிற. 
Ac-ci’mu-la-tor, s. கூட்டுவோன், திரட் 

டுவோன், சேர்ப்போன். 
Ac‘cu-ra-cy, 8. இட்டம், சமி, ரேர், OF 

ம்மை, திருத்தம். 
Ae’cu-rate, a. இட்ட மான, நிதானமான, 

சரியான, சேரான, திருத்தமான. 
Ac‘cu-rate-ly, adv. இட்டமாய், அவதா 

னமாய், சரியாய், திருத்தமாய், தவறி 

Ac'cu-rate-ness, 8. தட்டம், சரி, இட்ட 
சட்டம், தீர்க்கம். 

Ac-curse’, v. a. சபித்தல். 
Ac-curs’ed, a. கொடிய, கெட்ட, கேடா 

ன,சாபம்பெறத்தக்க, சபிக்கப்பட்ட. 
Ac-ci'sa-ble, a. குற்றஞ்சார்த்தக்கூடிய, 

பிழைபிடிக்கக்கூடிய. 
Ac-ci'sant,s. குற்றம்பிடிக்றெவென், & 

ற்றஞ்சார்த்துிறவன், விவாதி. 
Ac-cu-sa'tion, s. குற்றச்சொல், குற்றச் 

சாட், முறைப்பாடு. 
Ac-ci'sa-tive, (case.) s. ஜவேற்றுமை, 

இரண்டாம்வேற்றுமை. 
Ac-cu'sa-tive-ly, adv. ஐயுருபு கொண்டு. 

Ac-cii'sa-to-ry, a. குற்றஞ்சார்த்துறெ,கு 
ற்றம்பிடிக்கிற. 

Ac-cise’, v. குற்றஞ்சொல்லுதல், பழி 
யிடெதல், குற்றம்பாரித்தல். 
unjustly, பழிகட்டெல், குற்றஞ்சாட் 
டுதல், இட்டேற்றமாய், Ou Ober 
டாய். 

Ac-cis‘ed, a. குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட. 

person, கGுற்றஞ்சாட்டப்பட்டவன், 
பிரதிவாதி, எதிரி. 

Ac-ci'ser, 8. & த்றஞ்சாட்கிறவன், வ 
ழக்காளி, விவாதி. 

Ac-cus'tom, ». a. பழக்குதல்,பயிற்றுதல். 
Ac-cus’tom-a-ble, a. பழக்கமான, வள 

மையுள்ள். 
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Ac-cus'tom-a-ry, 4. வழக்கமான, பழக்க 
மான, வாடிக்கையான. 

Ac-cus'tom-ed, a. பழகின, பழக்கமான, 
அடிக்கடி, வழங்க. 
to be accustomed, பமழக்கமாதல்,பழ்கு 
தல், சாதித்தல், பயிலல். 

Ace, 8. ஒன்று, அணு. 
of cards, ஆட்ட க்கடுதாசியிலொற்றை 
ப்புள்ளி. 

A-cerb/ate, v. a. புளிப்பாக்குதல், கார்ப் 
பாக்குதல். 

A-cerb‘i-ty, s. உறைப்பு, உக்கிரம், புளி 
ப்பு, கடிம்புளிப்பு. 

of temper, sிமை,க ட யகுணம், முரடு. 
Ache, s. நே, வலி, கொதி, உளைவு, கு 

த்து. 
Ache, v.n. நோகுதல், வலித்தல், கொதி 

த்தல், உளைதல்.. 
as suffer grief, சஞ்சலித்தல், அக்கித்த 

ல், தயர்தல். 
A-chiév'a-ble, a. செய்யக்கூடிய, நடப் 

பிக்கக்கூடிய. 
A-chiéve’, v. a. செய்துமுடிக்குதல், இய 

ற்றுதல், நிறைவேற்றுதல், ஈடத்துதல், 

சித்தியாக்குதல். 
A-chiév'ment, s. நிறைவேற்றம், நடப் 

பிப்பு; அருஞ்செய்கை, ஆண்டொ 
ழில். 

A-chiévier, s. sLடப்பிக்கறவன், நிறை 
வேற்றுவோன், கத்தன். 

Aching, s. நோ, குத்து, வவி, கொதி. 
Acid, s. புளி, புளிப்பு. 

in chemistry, திராவகம், செய்ரீர். 
A-cidi-fy, 0.4. புளிப்பாக்கல். 

Ac‘id-ness, *” yal, புளிப்பு. 
Ac-knowl'edge, v.a. ஒத்துக்கொள்ளுத 

ல், அறிக்கையிடுதல். 
a doctrine, sைக்கொள்ளுதல், gn 
கரித்தல், இணங்குதல். 

| Ac-knowl‘edg-ing, a. அறிச்கையிடுதிற, 
சம்மதிக்நறெ, 

Ac-knowl‘edg-ment,s. அறிக்கையிடுகை, 
ஏற்பு, உடன்படுகை, ஒத்துக்கொள் 
ளுகை. 
written, mes Fi @. 
verbal, வாய்மொழி, ண்ட 
டு, உடன்படுவிடை. 

Bi 
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Ac'me, 8. உச்சி, தலைப்பு; அனி. 
in disease,sடுமை,கடுங்கை அதிகரிப்பு. 

A‘com, 8. முகிழுள்ளவித்து. 
Aclorus, 8. வசம்பு. 

in natural history,  zமுத்திரநீலக்கல், 
நீலப்பவளம். 

A-cous'tic, 4. சத்தசாத்திரத்துக்கடுத்த. 
A-cous'tics, s. சத்தசாத்திரம். 
Ac-quaint,r.a. அறிவித்தல், லியாக 

காட்டல், அறியக்கொடுத்தல். 
one’s self, அறிதல். ஓ 

Ac-quaint'ance, s. அறிமுகம், சேர்த்திக் 
கை, கூட்டு 
as a person, அதிமுகமுள்ளைன்; பழ 
தினவன், அப்பியாச. 
with things, பழக்கம், பயிற்சி, படிப் 
பு; ஊடாட்டம. 

Ac-quainted, a. அறிந்த; பழகின, ஊ 
டாடின. 

Ac-qui-esce’, v. n. சம்மதித்தல், இசைத 

ல், இணங்குதல், ஒத்துக்கொள்ளுதல் 
த்தது spot 

Ac-qui-es'cence, 8. சம்மதம், இணக்கம், 
உடன்பாடு, இசைவு. 

Ac-qui-es/cent, a. சம்மதிக்திற, ணன 
இற, உடம்படுதிற, இசைகதிற. 

Ac-quir’a-ble, a. pant 55545, 

GSES. 
Ac-quire’, v. a. சம்பாதித்தல், தேடிக் 

- கொள்ளுதல், சேகரித்தல். 
by labor, உழைத்தல். 
a language, soma, பயிலல், உழைத் 

பெற 

GO. 
a name, பேரெடுத்தல், பேர்பெறுதல், 
Sirs Sucor._se. 
a fortune, property, &c. ஆஸ்இசம்பா 

தித்தல். 
acquired property, மம் 8 தே 

ட்டம். 
Ac-quir'er, s. சம்பாதிக்கறவன், அடை 

கிறவன். 21-04 
Ac-quire'ment, . சம்பத்து, சம்பாத்தி 
Ac-qui-sition, ~~ §. யம், தேட்டம், ஆ 

தாயம், உழைப்பு, சேகரிப்பு, பேறு. 
Ac-quit’, v.a. விடுதலையாக்குதல்) நீக்கு 

தல், குற்றமில்லையென்றுதர்த்தல்.' 

one’s self, வல்லபங்காட்டதெல், திரா 
ணிசெலுக்துகல். 
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acquit one’s self faithfully, sம்யமிக்னகை 
செலுத்துதல், நராணையஞ்செலுத்துதல். 

Ac-quit'ment, } விடுகை, விடலை, கு 
Ac-quit'tal, " § ற்றமில்லேயென்றதர் 

u Ly . 

Ac-quit’tance, s. கடன்தீர்ப்பு,; செல்லு 

GFA, பற்றுச்ட்டு, 
Acre,s. ஓர்கீட்டலளவை-அது ௧௬௨ 

ரம. குழிகிலங்கொண்டது. 
Ac'rid,s. கார்ப்பு, உறைப்பு. 
Ac-ri-m0/ni-ous, a. காரமான, கசப்பா 

ன. 
taste, sரரம, உறைப்பு. 
word, சுடுசொல், கொடுஞ்சொல், கடு 
மொழி. 
to be acrimonious, உறைத்தல், கார்த் 
தல். 

Ac'ri-mo-ny, s. காரம், உறைப்பு, க 
மை, கரிப்பு, காருகை, கார்ப்பு: 

A-cron’ic-al, a. நட்சத்திரஉதயஅத்தம். 

A-cross’, adv. குறுக்கே. 
A-cros'tic, £..இத்திரகவியினொன்று-அஃ 
அ முதலெழுத்தலங்காரம். 

A-cros'tic-al-ly, adv. Qத்திரகவியாய். 
Act, 8. செய்கை, திரியை, ஈடக்கை, கா 

ரியம், கருமம், கிருத்தியம். 
of government, sட்டனளைச்சட்டம், நி 
யாயப் பிரமாணம். 
of a play, ஈடனத்தின்மறுகூத்த. 
in the very act, கsைமெய்யாய், பிரத்தி 
யட்சமாய், சாட்சியாய். 

Act, v. a. ஈடப்பித்தல், செய்தல், இயத் 

அதல், ஈடத்துதல்., 
the hypocrite, ஒப்பாசாரம்பண்ணுத 
ல், மாயம்பண்ணுதல். 
precisely, rigorously, கண்டிதம்பண் 

DIO, அழுத்தம்பண்ணுதல், திட்ட 
ம்பண்ணுதல், திட்டமாய்ச்செய்தல், 
சரியாய்ச்செய்தல். 
selfishly, தரன்வாழப்பார்த்தல், தற்சி 
னேகமாய்ஈடத்தல். 
the rogue, sள்ளம்பண்ணுதல், 
வித்தனம்பண்ணுதல். 

under pretext, மரயம்பண்ணுதல், சா 
ட்ப்பண்ணுதல்.. 

‘with eye service, oer 

CartmQewse. 
Act, v.n. ஈடக்குதல், puns: 

Gar 
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act on or affect, உ௨றத்தல், தாக்குதல், 
செல்லுதல், தைத்தல், பவித்தல். 
on the stage, sLனமாடுதல், அரங்கி 
லாடுதல், கூத்தாகதெல், வாசாப்பு ஆடு 

Acting, a வக் திரியை, கரும 
ம; நடத்தை. 

atlaw, வழக்கா, விவாதம்; வியாச்சிய 
ம், பிராது. 
as battle, பேரர், யுத்தம். 
dramatic, sாடகம், கூத்து, அபிநயம். 
in oratory, அமிஈயம், கைமெய்காட் 
டுதல். 

in mechanics, இயக்குதல், ஈடத்தல். 
Ac'tion-a-ble, a. வழக்குக்கேதுவான. 

கூட்டுவியாபாரி, லி 
Ac‘tion-ist, யாபாரத்தலுடன்பங் 

காளி. 
Active, a. முயற்சியான, சாக்கிரதையா 

ன, விவேகமான, வேகமான, கெதி 
யான. * 
person, சுறுக்கன், முயற்யுள்ளவன், 
விவேகி. 

verb, செயப்படுபொருளூடையவினை. 
Ac/tive-ness, சுறுசுறுப்பு, முயற்சி, 
Ac-tiv'i-ty, சாக்கிதை. 
Ac'tor, . 6é@nacr, செய்றெவன், 

காரியகத்தன். 
stage actor, கூத்தாடி, கூத்தன், அபி 

நயன். 
an advocate, நியாயதாரந்தான்,. wis 

அபேசுநெறவன். 
Act'ress, 8. செய்றெவள், சடப்பிக்றெ 

வள், நாடகக்கணிகை, நடனமாது. ' 

Act'u-al, a. Rica Pens மான ல்ன: 
. cost, சென்றசெலவு, உள்ளசெலவு. 

success, அனுகூலம், சத்தி, வாய்ப்பு, 
சபலம். 

Actu-al-ly, adv. உள்ளபடி,ஙிசமாய்,மெ 
ய்யாக. வ, 

Act'u-al-ness, s. உண்மை, நிசம், மெய், 
சத்தியம். 

Act'u-ate, v. a. ஈடத்துதல், எவுதல். 
A-cti/men, s. கூர்மை, யூகம், விவேகம். 

mental, மனக்கூர்மை, கருத்து, யத்தி, 
விவேசும்: 
a man of acumen, eK, கருத்தா 
ரி, யூகி, 

44 
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A-cute’, a. கூர்மையான; முனையுளள, 
 துனியுள்ள. 

accent, எத்தலசை. 

intellect, கூரியபுத்தி, விவேகம், யுத் 

தி, விற்பத்தி. 
pain, கடுரோ, வலுரோ, குற்று. 
person, விவேகி, சமர்த்தன், கூரியன், 
யூகி. 

sensibility, சண, உரோசம், கூச்சம். 
in music, எடுத்தலோசை. 

A-cutely, adv. கூராய், கடிதாய், கூர் 
மையாய். 

A-cute'ness, 
மை. 
intellectual, வlிற்பத்தி, யூகை. 

Ad’age, s. பழமொழி முதுமொழி, மூ 
தரை. 

Ad-a'gi-o, s. விளம்பிதம், மந்தவிசை. 
Ad'a-mant, s. வச்சிரம், வைரக்கல், 
Ad-a-mant'ine, a. lவைரமான, முரியாத, 

மழுங்காத. 
Ad'ams-ap-ple, s. சொடிமாதுளை, தளை. 

in the throat, குரல்வளை, கழுத்துமுடி 
ச்ச. 

A-dapt'; v. a. இசைவாக்குதல்,இணக்கு 
தல், சரிப்படுத்துதல். 
to be adapted, இசைதல், ஒத்தல். 

A-dapt'a-ble, a. இசைக்கக்கூடிய, இண 
க்கக்கூடிய. 

A-dapt-a’-tion, s. இசைவு,எஏற்றதனமை, 
இணக்கம், தகுதி 

Add,v.a. கூட்டுதல், சேர்த்தல், தொகை 
ப்படுத்தல். 

by quotation, மேற்கோள், எதெதுக்கா 
ட்டு, காட்டு, சேர்த்தல். 

Ad-den’dum, s. அனுபந்தம், புறனடை, 
சேர்க்கப்பட்டது. 

Ad'der, s. விரியன்பாம்பு. 
Ad'di-ble, a. சோர்க்கக்கூடிய. 
Ad-dict’, v. பழகுதல், சாதித்தல், பயிலு 

தல், அப்பியாசித்தல். 
Ad-dict'ed, a. பழகினெ,பயின்ற சாய்ந்த. 
Ad-dict'ed-ness, | சாதனை, சாதிப்பு, 
Ad-die'tion, a Penge சாதகம். 

Ad-di'tion, s. கூட்டல், சேர்க்கை, அதி 
கம், அடை. 

“tn arithmetic; கட்டுகச்கணக்கு, சங்க 
விதம். 

$. கூர்மை, கடுமை, துண் 
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Ad-di'tion-al, a. அதனமான, கூடிய. 
Ad-di'tion-al-ly, adv. அதனமாய்,மேலும். 
Ad'dle, a. பதனழிந்த, பழுதான, ஊச 

லான, அழுகலான, ஊழ்த்த. 
eggs, கூழ்முட்டை. 

Ad-dors'ed, a. Gதகொடுமுதுகாய், புற 
ப்புறமொன்றாய், முதகும்முதுகுமொ 
ன்ற. 

Ad-dress’, s. Seman, சொல், பேச்சு. 
as dexterity of hand, கைச்சாமர்த்திய 
ம், கைப்பழக்கம். > 

to a letter, மேல்விலாசம், மேல்வாச 
கம், வக்கணை, பட்டம். 

in a petition, மன்றாட்டு, விண்ணப் 
பம். 

pleasing, சாதுரியம், நாகரீகம், ஆசா 
ரம். 

as skill, சாமர்த்தியம், GL Fb, குத்தி 
ரம், சாதுரியம். 
in courtship, வரக்குக்கேட்டல், இரந் 
துபின்னிற்றல். 

Ad-dress’, v. a. சொல்லுதல், பேசுதல். 

an assembly, பிரசங்கித்தல், பிரசங்க 
ம்பண்ணுதல். 

௮ etter, மேல்விலாசம்போடுதல்., 

by letter, எமுதியறிவித்தல். 

as prepare, ஆயத்தமாக்குதல், திட்ட 
ம்பண்ணுதல். 

Ad-dice', v.a. கொண்டுவருதல், காட் 
டுதல், எடுத்துக்காட்தெல், எடுத்துச் 
சொல்லுதல். 

authority, AடL்டாந்தங்காட்டுதல், ௮ 
த்தாட்சகொட்தெல். 

proof, அத்தாட்சிகொடுத்தல், ஒப்ப 
னைகாட்டல், உதாரணங்கொடுத்தல். 
reason, நியாயங்காட்டுதல், நியாயங் 
கொடுத்தல். 

witness, சாட்சியிடுதல். 

Ad-duc'tion, s. கெொண்டவெருகை, காட் 
டுகை. 

Ad-ept’, s. தேறினவன், பயினறவன், ௪ 
மர்த்தன், படிந்தவன், நிபுணன். 

Ad-ept', a. சாமர்த்தியமுள்ள, தேறின, 
பயின்ற. 

Ad'e-qua-cy, . போந்தது, தகை 
Ad’e-quate-ness, “’ § மை, தகுதி, பூரண 

ம், திருத்தி, போதியது. I 
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Ad'e-quate, a. போந்த, போதிய, தகுதி 
யான. 

Ad'e-quate-ly, adv. தகுதியாய்,. சரியா 
ய, பூரணமாய். 

Ad-hére’, v.2. பற்றுதல், ஒட்டுதல், சே 
ர்தல், அடித்தல், அடைதல், இசைதல், 
to an opinion, உறப்பிடித்தல், விடாத 
பிடித்தல். 
to religious rule, அனுசரித்தல், சாதித் 

Ad-hér'ance, s. ஒட்டு, பற்று, சாப்பு, 
தொடர்பு, சேர்மானம், அணைவு, பிடி 
மானம். 

Ad-hér’ent, s. சேர்ந்தவன், அடுத்தவன், 
அனுசாரி, பத்தன், சங்காத்தி. 

Ad-hér'ent, a. தொட ர்பான, சோமான 
மான, அணைவான, சங்காத்தமான. 

Ad-hé’sion, s. ஒட்கை, பற்றுகை, பி 
சுபிசுப்பு. 

Ad-hé’sive, a. ஒட்டுிற, பசையான, பி 
சுபிசுப்பான, பற்றுன. 
plaster, சேர்வை, ஓட்டுச்சேர்வை. 

Ad-hé'sive-ly, adv. ஓட்டுந்தன்மையாய், 
பிசுபிசுப்பாய். 

Ad-hé'sive-ness, s. ஓட்டுகை, பற்றுகை, 
ஓட்டெதன்மை. 

Ad-hor-ta’tion, s. பேதிப்பு. 
A-dieu', s. விடை, அனுப்பு. 
A-dieu’, adv. விடையாய். 

Ad-in-fi-ni'tum, a. முடிவின்றி, அளவு 
படாத்தாய். 

Ad-ja'cent, a. அருகான, அயலான, இ 
ட்டின, சமீபமான, அதெத. 

Ad-ject,v,a. சேர்க்குதல், கூடப்போ 
டுதல், கூடச்சேர்க்குதல். 

Ad‘ject-ive, s. உரிச்சொல், பெயருரிச் 
சொல், பண்புச்சொல். 
pronoun, உரிப்பிறிது. 
verbal, வினைத்தொகை, பேரெச்சம். 

Ad'jec-tive-ly, adv. பண்புச்சொல்லாய், 
உரிச்சொல்லாய். 

Ad-join’, v. a. சேர்த்தல், அணைத்தல், கூ 
ட்டதெல். | 

Ad-join’, v.n. சேர்தல், அணைதல், கூதெ 
ல், அதெதல், 

Ad-join'ing, a. 9935, அயலான, AG 
கான, சமீபித்த. 



- Ad-jiire’, v. a. 
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Ad-jouwrn’, +. a.  sிறுத்துதல், இன்னவே 
ளைக்கென்றுநிறுத்துதல், தவணைபோ 
டுதல். 

Ad-journ'ment, s. கிறுத்திவைத்தல், தவ 

ணைகுறித்தல். 
Ad-judge', ». a. தீர்த்தல், நியாயம்தர்த்த 

ல்; நீதிதர்த்தல். 
Ad-judg’ment, s. நியாயத்தீர்ப்பு. 
Ad-ja'di-cate, ».a. திர்ப்புச்சொல்லல், 

விளங்கித்தீர்த்தல். 
Ad-ju-di-ca’tion, s. நியாயத்தீர்ப்பு, நதித் 

தீர்ப்பு. 
Adjunct, s. அடை, துணை, உபசர்க்கம். 

in grammar, அடைமொழி, அடைச் 
ச்சொல். 

Adjunct, a. துணையான. 
Ad-junc'tion, s. சேர்த்திக்கை, சேர்க்கப் 

பட்டது. 
Ad-junc'tive, a. சேரத்தக்க, அடுத்த, ௮ 

டையான. 
Ad-junct'ly, adv. கூட, சேர, அடையா 

ய், உடந்தையாய். 
Ad-ju-ra'tion, s. ஆணையிடகை. 

ஆணையிடுவித்தல், ஆணை 
யிட்டுக்கேட்டல், ஆணைபண்ணுவித் 
தல். 
to adjure a demon, &c.. அழைத்தல், 

ஆகருஷீத்தல், ஆணைசெய்தல். 
Ad-jur'er, 5. ஆணையிடுநறவன், அழைக் 

SS) maior. 
Ad-just', v. a. சரிக்கட்தெல், செப்பனி 

தெல், அடுக்குதல், திருத்துதல், திட்ட 
ம்பண்ணுதல். 
to adjust accounts, sணக்குப்பூட்தெ 
ல், கணக்குத்திருத்துதல். 

Ad-just'er, 5. திருத்துறெவன், 65519 
வன், செப்பஞ்செய்நறெவன். 

Ad-just'ment, s. இருத்துகை, இணக்கு 
கை, செப்பனிடகை. 

Adjutant, 5. கீழ்த்தளகத்தன். 
Ad-jம'tor, 5. துணைவன், உதவிச்காரன், 

அனுசாரி. 
Ad-ju'to-ry, a. உதவியுள்ள, 
‘Ad-ju'vant, a. உதவுறெ. 
Ad-lib'i-tum, adv. இட்டப்படி, பிரிய 

தீதின்படி.. 
Ad-meas'ure, v. a. அளத்தல், திட்டம் 

பிடித்தல், பகுத்த 
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as apportion, uஇர்தல், பங்கிடுதல். 
Ad-meas'ure-ment, s. அ௮ளவிடுகை, ௮ 

ளவு, திட்டம். 
Ad-min'is-ter, v. a. sடப்பித்தல், செலுத் 

அதல், தருதல், QOS. 
correction, தண்ணுத்தல், ஆக்னேைசெ 
ய்தல், சட்சைசெய்தல். 
justice, நFீதிநடப்பித்தல், . நீதிசெலு 

EAE. 
medicine, மருக்துகொடுத்தல், மருந்து: 

செலுத்தல். 
an oath, se RT FS 
தியங்காணுதல், சத்தியங்கொள்ளுத 
ல், ஆணையிடுவித்தல். 
relief, உதலிசெய்தல், சகாயஞ்செய் 
தல். 

Ad-min'is-ter (to)v.n. உதவுதல், உபக 
ரித்தல். 

Ad-min-is-tra’tion, s. sடப்பிப்பு, பராம 
ரிப்பு, காரியவிசாரணை, அரசாட் ௫. 
of government, இராச்சியெபரிபால 
னம். 
of justice, Fீதிவிளக்கம், சவ்தா 
ணை, நீதிசெலுத்துகை. 
letters or power of, உரிமைத்தத்துவ 
ம், தத்துவக்கடுதா8ி, 

Ad-min‘is-tra-tive, a. 

கிற. 
Ad-min-is-tra'tor, s. s_டப்பிச்கிறவன், ப 

ராமரிப்புக்காரன், விசாரணைகாரன்: 
of an estate, உரிமைத்தத்துவகாரன், 

பாத்தியன். 
Ad-min-is-tra'tor-ship, 8. உரிமைத்தத்து 

வபாலனம். 
Ad-min-is-tra’trix, 

பராமரிப்புக்காரி, 
காரி. 

Ad'mi-ra-ble, a. வியப்பான, மதிக்கத்த 

க்க, வியக்கத்தக்க, மெய்ச்சத்தக்க. 
Ad'mi-ra-ble-ness, $s. அதிசயமானது. 
Ad'mi-ra-bly, adv. வியப்பாய், வியக்கத் 

தக்கதாய், அதிசயமாய். 
Admi-ral, s. போர்சிக்பெற்க ROP 

லைவன. 
Ad'mi-ral-ship, j போர்க்கப்பற்றளக 

Ad'mi-ral- -ty, > தீதத்துவம். 
Ad-mi-ra'tion, 5. ஆச்சரியம்; அதிசயம், 

வியப்பு, விம்மிதம். 

ஈறெ, செலுத்து 

8. ஈடப்பிக்கெவள், 
உரிமைத்தத்துவ 
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Ad-mire’, ₹.. வியத்தல், மெய்ச்சுதல், 

அதிசயித்தல். 
Ad-mir'er, 8s. மெய்ச்சுகறவன், வியந்து 

கொள்ளுறெவன். 
Ad-mir’-ing-ly, adv. வியப்பாய், அதிச 

யமாய், 
Ad-mis-si-bil'i-ty, s. ஏற்கத்தக்கது, யோ 

கீகியமானது, சோத்தக்கதன்மை. 
Ad-mis’si-ble, a. ஏற்கத்தக்க, யோக்கிய 

மான, சேரத்தக்க, 
Ad-mis'sion, 8. ஏற்கை, அற்பு, எற்றுக் 

கொள்ளுகை, வரவுத்தரவு, கூட், 
சேர்க்கை. 
as allowance, ஒத்துக்கொள்ளுகை,இ 

ணங்குகை. 
Ad-mit’, v. a. ஏற்றுக்கொள்ளுதல், ஒத்து 

க்கொள்ளுதல், 21 UL aAVOse, இட | 
ங்கொடுத்தல். 
into society, சபையிற்கூட்தெல், ௪ 
பையிற்சேர்த்தல். 

Ad-mit'ta-ble, a. சேரத்தக்க, யோக்கிய 
மான, ஒத்துக்கொள்ளத்தக்க. 

Ad-mit'tance, s. உட்செல்லுகை, கூட் 
டு, சேர்பு, உட்பட வுத்தரவு. 
as concession, ஒத்துக்கொள்ளுகை,இ 
ணங்குகை. 

Ad-mit'ter,s. ஏற்றுக்கொள்ளுகெறவன், 
சேர்க்றெவன், ஒத்துக்கொள்ளுறெவ 
ன், இடங்கொடுக்றெவன். 

Ad-mix', v.a. கலத்தல், சேர்த்தல், கூட் 
Ase. 

Ad-mix’tion, கூட்டி கலவை, கல 
Ad-mix'ture, } ப்பு, சேர்வை. 

Ad-mon'ish, v.a. புத்திசொல்லுதல், எச் 
சரித்தல், கண்டித்தல். 

Ad-mon’ish-er, s. பேரதிக்கிறவன், எச் 
சரிக்கறெவன், கண்டிக்கெறவன். 

Ad-mon’ish-ment, எச்சரிக்கை, எச் 
Ad-mo-ni'tion, “feMoy, கண்டிப் 

பு; உறுதிச்சொல், கட்டுரை, இடித் 
துரை. 

Ad-mon’i-tive, a. oOo Nao) OEE 
ரிப்புக்கேதுவான. 

Ad-mon’i-tor, s. எச்சரிக்கறவன். 
Ad-mon'i-to-ry, a. எச்சறிப்பான, கண் 

டிப்பான. 

A-4௦', 5. லீண்தொல்லை, அலப்பு, வீணா 
ட்டம், 
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Ad-o-les'cent, a. வளருறெ, யெளவன. 
Ad-o-les'cence, s. யெளவனம், இளம்பி 

ராயம். 
A-dopt', v.a. எடுத்துக்கொள்ளுதல், ௪ம் 

மதித்தல், THES. 
as select, தெரிந்தெடுத்தல்,வரிக்குதல். 
௨ child, தனதாச்கல், உறித்தாக்கல், த 
ன்வசமாக்கல், சுவிகரித்தல். 

A-dopt'ed, a. ஏற்ற, எடுத்த, சுவிகரித்த. 
child, மஞ்சணீர்ப்பிள்ளை, உரிமைப் 
பிள்ளை, சுவிகாரப்பிள்ளை, வளர்ப்புப் 
பிள்ளை. 
son, சுவிகாரபுத்திரன், போஷீயபுத்தி 
ரன். 
daughter, சவிகாரபுத்திரி. 

A-dop'tion, s. ஏற்பு, சான்றோராட் சி, மே 
ற்கோள், புத்திரசுவிகாரம். 
of sentiments, sருத்துக்கணெங்கல், ௨ 
த்துக்கொள்ளுகை, ஓம்படல், சம்மதி 
ப்பு. 
of ‘ child, புத்திரசுவிகாரம். 
of a name, பெயர்தரிப்பு , eruogns Gor. 

A-dor'a-ble, a. வணங்கத்தக்க, அதிக்கத் 
தக்க. 

A-dor'a-ble-ness, s. வணங்கத்தக்கதன் 
மை. 

A-dor'a-bly, adv. வணக்கமாய், பணி 
வாய். 

Ad-o-ra'tion, s. sமஸ்காரம், வணக்கம், 
பிரார்த்தனை, வந்தனை. 

A-dore’, v.a. rமஸ்கரித்தல், தொழுதல், 
பிரார்த்தித்தல்,வணங்குதல், பணிதல். 

A-dor'er, 8. பணிதிறவன், வணங்குநெ 
வன், வழிபடுவோன்: 

A-dorn', ». a. அலங்கரித்தல், அணிதல், 

நறெப்பித்தல், சோடித்தல், புனைதல், 
சித்திரித்தல். 
the head, கட்டுதல், அணிதல், 

A-dorn'ing, அலங்கரிப்பு, சிங்கா 
A-dorn'ment, * ரிப்பு, வர்ன்னிப்பு, A 

தீதரிப்பு. 
A-drift’, a. மிதந்த, விட்ப்போன, திக் 

குக்கெட்ட, எபெட்ட. . 
A-drift’, adv. மிதப்பாய், விபெட்டு, வி 

டப்பட்டு, எபெட்டு, 
A-droit',a. சாதுரிய, கைக்மிற்ர்கள் 

சூட்சமான, ' சமர்ச்சான, கெட்டி 
யான. I 

ட த் 



ADU 

A-droit'ly, adv. சாமர்த்தியமாய், குட்ச 
மாய்; கெட்டியாய். 

A-droit'ness, s. சாதுரியம், கைச்சியிட் 
. ௫, சாமர்த்தியம், குட்சம். 

A-dry', a. தாகமுள்ள, விடாய்த்த. 
Ad-u-la'tion, s. முகமன், முகத்துதி, இச் 

சகம். 

Ad‘u-la-tor, s: Gகமன்பேசுவோன், இ 
ச்சகன். 

Ad'u-la-to-ry, a. முகத்துதியான, முகம 
னை, இச்சகமான. 

Ad'u-la-tress, s. GJsமன்பேசுவாள், இ 

ச்சகக்காரி. 
A-dult', s வளர்க்தவன், பிராயமானவ 

ன், பக்குவன்; குமரன். 
A-dult’ a. . வளர்ந்த, பக்குவமான, பிரா 

யமான. 
age, பக்குவபருவம், விவேகபருவம். 

A-dult'ness, s. பக்குவம்; பிராயம். 
A-dul'ter-ate,v. a. sa gga, கலப்பாக்கு 

தல். 
A-dul'ter-ate, a. கெடுக்கப்பட்ட, கலப் 
பான, மாண்ட, சத்துக்கெட்ட. 

A-dul'ter-ate-ly, adv. soப்பாய், Sod 
ல்லாமையாய், சீர்கேடாய், 

_ A-dul-ter-a'tion,s. கலப்பு, களங்கம், ௪ 
த்துக்கேடு, 

_A-dul'ter-er, s. விபசாரன், தூர்த்தன். 
in scripture, விக்கிரகாராதனைக்கார 

OT, துட்டன். 

_ A-dul'ter-ess, s. விபசாரக்காரி, விப்சா 
ரி, அபசாரி, பரத்தை, அட்டை. 

A- EN S. வம்புப்பிள்ளை, சோரபு 
தீதிரன், குண்டகன். 

_ A-dul’ter-ous, a. விபசாரத்தன மான, தூ 
 ர்த்தத்தனமான, சோரத்தனமான. 

in scripture, வம்பான, திய. 
A- dul’ter-ous-ly, adv. 
| ட்டத்தனமாய். 

A. dul'ter-y, s. விபசாரம், மறமுகமோக் 
கல், சோரத்தனம், சோர்பு, அர்த்தம். 

in scripture: விக்திரகாராதனை, அன் 
7 னியதேவாராதனை, பேய்வணக்கம், 
Ad-um’brate, v. a. நிழவிதெல், மங்கலா 
_ டய்விம்பித்தல், பாவனைகாட்டல். 
_Ad-um-bri’tion, s. mel Beng, அடை 

யாளம், பாவனை. 

Ib 

ன வ ல ப 

விபசாரமாய், அ 
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Ad-yance’,s. கதிப்பு, உயர்ச்சி, முன் 
னேற்றம், சலையெடுப்பு, முந்துகை. 
in money, முந்தக்கொடுத்தபணம், அ 
சசாமம், முற்பணம், மெய்க்கோள். 
in trade, விலையேற்றம், ஒறுப்பு. 

Ad-vance’, v. a. முன்கொடித்தல், அதிக 

ப்படுத்தல், ஈன்மைப்படுத்தல் . 
in rank, office, &c. உயர்த்துதல், உய 
ரப்பண்ணுதல். 
money, முற்பணங்கொடுத்தல், மெய் 
கோளாய்க்கொடுச்தல். 
arguments, எடுத்துப்பேசுதல், எடுத்து 
க்காட்கெல். 

Ad-vince', v.n. முந்துதல், முன்னேறுத 
ல், முன்னிடுதல்,. அதிகப்படுதல், உய 
ர்தல், 49550. 

Ad-vince'ment, s. தேற்றம், அதிகரிப்பு, 

கதிப்பு, நயப்பு. 
Ad-vanc'er, 8. கதிக்கறவன், முந்துறெ 

வன், உயர்த்துறெவன். 
Ad-vant'age, s. இலாபம், பலன், நயம், 

சகாயம், ஆதாயம், பிரயோசனம், ப 
லிப்பு, பலிதம். 

Ad-vant-age, v.a. உதவுதல், பிரயோச 
னப்படுத்தல், பலன்படுதல். 
ground, வாய்ப்பானநிலை, நன்னிலை. 

Ad-van-ta'geous, a. பிரயோசனமுள்ள, 

வாய்ப்பான, பல்னான, இலாபமுள் 
or, நயமான, ஊதியமான. 

Ad-van-ta'geous-ly, adv. sயமாய், பல 

னாய், வாய்ப்பாய், பிரயோசனமாய். 
Ad'vent, s. வருகை; தோற்றம், சம்பவி 

ப்பு, ஆகமனம். 
Ad-ven-ti'tious, a. தற்செயலான, இடை 

யிட்ட. 

circumstance,  இடையிட்டசாரியம். 
Ad-ven-ti'tious-ly, adr. தற்செயலாய், 

டையிட்டதாய். 

Ad-ven'ture, 8. தணிகரம், தணிவு, (ip 
யற்சியானசெய்கை. 
as hazard, பந்தயம், ஒட்டம். 

Ad-ven'ture, v.a. துணிந்துகொடுத்தல், 
அணிந்துசெய்தல். 

to hazard, பக்தயமவைத்தல், ஒட்டம் 
வைத்தல். 

Ad-ven'ture, v.n. அணிதல், அணிந்து 
போதல், ord seo. 



ADV 

Ad-ven'tur-er, 8. பந்தயம்வைக்றெவன், 
துணிந்தவன், தணிகரமானவன், நெ 
ChE Or. 

Ad-ven’'ture-some, je SICH ET LOT ET, ஓ 
Ad-ven‘tur-ous, ' ) ர்மமுள்ள, அணி 

வான, வீரமுள்ள, தைரியமுள்ள. 
Ad-ven'tur-ous-ly, adr. தஅணிகரமாய், 

தைரியமாய், லீரமாய். 

Ad-ven'tur-ous-ness, 8. தணிவு, ஒர்மம், 

துணிகரம், 
Ad’verb, s. 

சொல், 
Ad-verb'i-al, a. வினையுரிக்கடுத்த, 

clause, அடைமொழி 
Ad-verb'i-al-ly, adv. அடையாக, வினை 

யுரியாய். 
Ad'ver-sa-ry, 8. எதிரி, எதிராளி, பகை 

வன், சத்துரு, மாற்றான். 
Ad’ver-sa-ry, a. எதிரிடையுள்ள, விரோ 

தமுள்ள, பகையுள்ள. 

Ad'verse, a. எதிரிடையான, விரோதமா 
ன, பகையான. 
circumstance, இடையூறு, இக்கட்டு, 

Ad'verse-ly, adv. எதிராக, இடையூறாக, 
விரோதமாய். 

-Ad'verse-ness, 8. இணங்காமை, ஒவ்வா 
மை, அபிரயோசனம். 

Ad-vers'i-ty s. இடுக்கண், ஹறெமை, வ 
அமை, இடையூறு, உபத்திரவம், அ 
ன்பம் 

Advert (to) v.n. குறித்தல், குறிப்பாக 
சசொல்லுதல், கவனித்தல், பொழிப் 
பாகச்கொல்லுதல். 

-Ad-vert'ence, சிந்திப்பு, எண்ணிக் 
Ad-vert'en-cy, F: a சாவதானம், கு 

திப்பு, சுட் சாடை. | 
Ad-vert'ent-ly, aie: சாவதானமாய், வி 

ழிப்பாய், நினைப்பாய், சிந்தனையாய். 
Ad-vert'ing (to) குறித்து, பற்றி, தொட் 

டு, சுட்டி, 
Ad-ver-tise’, v. a. அறிவித்தல், பிரித்த 

ப்படுத்துதல், கூதல். 
Ad-ver'tise-ment, s. rத்தபத்திரம், ௮ 

றிக்கைப்பத்திரிகை, விளம்பரம். 
Ad-ver-tis'er, s. பிரித்தம்பண்ணுபவ 

ன், கூறுவோன். 
Ad-ver-tis'ing, a. xo சத்தம்ப ண்ணுறெ, 

கூறுறெ, 

உரிச்சொல்டி வினையுரிச் 
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Ad-vice’,s. 4$9),2.u@sew, போதனை, 
as counsel, புத்தி, அலோசனை, யோச 
னை, ௨௪. 
as informetiony இல்ல; சமாசாரம். ௪ 
ங்கதி, 
as notice, அதில்கை; பிரசித்தம். 
legal, வழக்காலோசனை. 
spiritual, புத்தி, போதனை, போதிப்பு, 
உபதேசம். 

Ad-vis'a-ble, a. sயமுள்ள, புத்தியான, 
யோசனையான, பிரயோசனமுள்ள. 

Ad-vis'a-ble-ness, s. பத்தியொானது;  ஈல 
மானது, செய்யத்தக்கது. 

Ad-vise’, ». 4. புத்திசொல்லுதல், போதி 

SSO. 
as counsel, புத்திசொல்லுதல், Cure 
னைசொல்லுதல். 
as give information, அதிலித்தல், செ 
ய்திசொல்லுதல்., 
as give notice, அஙிம்லிசிய்ன்ங்த்ற்ல், 

எச்சரித்தல், அறிவித்தல். 
spiritually, பேோரதித்தல்,உபதே௫த்தல், 
அறிவுசொல்லுதல். 

Ad-vise'; v.n. ஆராய்தல், சந்தித்தல், F 
ர்தூக்குதல், உசாவுதல். 

Ad-vis'ed-ly, adv. யோசனையாய், புத்தி 
யாய், நினைப்பாய். 

ர, ed-ness, s. ஆலோசனை, யோச . 
னை, ஆராய்ச்சி, புத்திபூருவம். 

Ad-vise’ment, s. ஆலோசனை, உசா. | 
Ad-vis'er, 8. யோசனைபண்ணுடறெவன், 

யோசனைகாரன், உசாவுதுணைவன்,. 
எஏவுவோன். 
political, மந்திரி. 
spiritual, போதகன், குரு, உபதேூ, 

Ad-vis'ing, s. புத்திசொல்லுகை, போதி 
LIL}. 

Ad'vo-ca-cy, 8. பரிந்துபேசுகை. 
Ad'vo-cate, s. நியாயதுரந்தரன், பஙிந்து 

பேசுகிெறவன், நியாயவாதி. 
MMe a. பரிந்துபேசுதல், நியா 

யஞ்சொல்லதல். 
Ad-vow-éé'; s. கோவிலதிகாரி, கோவி 

ல்முகாமைக்காரன், கோவில்மணிய 
காரன், சோவில்மானியகாரன். 

A-dy-nam'ic, a. பலவீன முள்ள, — 
Adze,s. amnus@. ய 

Ae'gis,s. பரிசை, செடசம், 



AFF 

A-éri-al, a. பரமானுவான, அகாய, வா 

யுத்தன்மையான. 

form, ஆவேசம், வெளித்தோற்றம். 

Ale-rie, 8. தசையுண்ணும்பட் க்கட, 

குடம்பை, குஞ்சுறை, புள்ளுறை; 
தொழுதி, புட்கூட்டம். 

Aver-i-form, a. வாயுப்போன்ற, பரமா 
ணுபோன்ற. 

A‘e -ro-lite, S. அகாசத்திலிருந்துவிழுகி 

றகல், ஆகாசக்கல். 

A-er-ol’o-gy, s. வாயுவிலக்கணம், வாயு 

சாத்திரம். 

A‘er-o-man-cy, S. வானவாயுக்குறிகள். 

A-er-om’e-ter, 8. வாயுவளக்குங்கருவி. 
A-er-om‘e-try, 8. வாயுவளவைச்சாத்தி 

ரம். 
A‘er-o-naut, s. கூட்டிலேறிஆகாயமார்க் 

கமாய்ச்செல்லுறெவன், ஆகாசகம 

A-ér-o-naut'ics,s. ஆகாயகமனசாத்திரம். 

A-far', adv. தூரமாய், அர, எட்ட; ௮ 
கல. 

Af-fa-bili-ty, s. தாராளம், மயச்சொல், 
இன்சொல், உபசாரம், பாங்கு. 

Af'fa-ble, a. தாராளமான, உபசாரமா 
ன, ஈல்லொழுக்கமான. 

countenance, தாராளமானமுகம், & 
ன்முகம், செந்தளிப்பானமுகம். 

Affa-ble-ness, s. sயப்பு,தாராளம், உப 
சாரம், பாங்கு, நல்லொழுக்கம், பட் 
சடை. 
வ? adv. தாராளமாய், உயசாரமா 

ய், தயவானகுணமாய், பட்சமாய். 
Af-fair', s. காரியம், அலுவல். 

Af-fect’, v.a. தாக்குதல், படச்செய்த 

ல், உறுத்தல், தாவுதல். 
as act on, தாக்குதல், தைத்தல். 

to act upon as in machinery, Wew® 

தல், இயக்குதல், உதைத்தல். 
as aim at, அணிதல், நொக்கம்வைத் 

தீல், கருத்துவைத்தல். 
as make a show of, wாரீசம்பண்ணு 
தீல், வீம்புகாட்டதெல், போலிகாட்டு 
தல். 
greatness, &c. பாலித்தல், வேஷங் 
கொண்டாடுதல், பேடிசம்பண்ணு 
தல், 

17 

AFF 

the mind, மனதிற்பகதெல், தைத்தல், 

மனதையுறுத்துதல். 
things, &c., வேதுதன்மைப்படுத்தல் , 
உறைக்கப்பண்ணுதல். 

Af-fect-a’tion, s- மாரீசம்,பேடிசம்,போ 
லி, மாயம், பாவனை. 

Af-fect’ed, a. பரதலிப்பான, இரங்னெ. 
as artificial, மரயமான, மாரீசமான. 
behavior or gait, கோப்புகடை, எடி 
ப்பானநடை. | 

Af-fectied-ly, adv. Gui um, மாமால 
மாய். 

Af-fect'ed-ness, s. பெடிசம், மாரீசம், a 
டப்பு. 

Af-fecting a. மனமுருகத்தக்க, மனங்க 
சியத்தக்க,மனதிற்படத்தக்க,துக்கமா 
ன, பரிதபிக்கத்தக்க. 
scene, பாரிதபிக்கத்தக்ககாட்ி, 
stery, பாரிதாபமானகதை, இரக்கந்த 
ருங்கதை. 

as acting on, பிடிக்கத்தக்கது, தாக்க 

தீதக்கது, படத்தக்கது. 
Af-fect'ing-ly, adv. மனங்கசியத்தக்கதா 

ய், பரிதாபமாய். 
Af-fec'tion, 8. பட்சம், கரிசனம், னே 

கம், நேசம், நட்பு, அன்பு, காதல், 
கேண்மை. 
as disease, கோய், பிணி. 
conjugal, இல்லறநரேெசம், மனைநட்பு. 
filial, பிதாமாதாவின்மேற்பற்று, 
parental, புத்திரரேசம். 
rheumatic, வாதப்பிடிப்பு. 

Af-fec'tion-ate, a. பட்சமான, அன்பா 
ன, தயவான, நேசமான. 
person, அன்புள்ளவன், கரிசனமுள் 
ளவன், நண்பன். 
salutation, சபசோபனம், சுபவந்த 
னம், சோபனம். 

Af-fec'tion-ate-ly, adv. பட்சமாய், கரி 
சனமாய், தயவாய், சேசமாய். 

Af-fec'tion-ate-ness, s. பட்சம், Creu, 
கரிசனம், சினேகம். 

Af-fec'tion-ed, a. மoனங்கொண்ட,, பிரி 
யமான, கரிசனையுள்ள. 

Af-fec'tions, 8. pl. குணங்கள், தன்மை 
கள், மனதின்குணங்கள். 
as passions, விருப்பங்கள், குணாகு 
ணங்கள், இ௫சைகள். 

Ct 
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Af-fective, a. எழுப்பு, grawr@S) 0, 

எவுறெ, மூட்டுதிற. 
Af- fiance, 8. சம்பந்தம், விவாகசம்பந் 

தம். 

as trust, ஈம்பிக்கை, பத்தி, சார்பு, 

பிடி. 

Af-fi'ance, ». a. நியமித்தல், விவாகசம் 
பர்தம்பண்ணுதல், நம்பிக்கைவைக் 
கப்பண்ணுதல் 

Af-fi'anc-er, 8. sவியாணம்மூட்டு 

வோன், விவாகம்பொருத்துவோன், 
விவாகமுடன்படுத்துவோன். 

Af-fi-da'vit, 8. சத்தியம்,சத்தியக்கடுதாடி. 
tomake சத்தியம்பண்ணிச்சொல்லு 
தல். I 

Af-fi/ed, a. உடன் பிடிக்கைபண்ணின, 
நேமிக்கப்பட்ட, வாக்குக்கொடுத்த. 

Af-fil'i-ate, ».a. சவிகரித்தல், சேர்த்த 

ல், கூட்டதெல். | 

Af-fil-i-a'tion, s. சுவிகாரம், ஏற்கை, கூ 
டுகை, சேர்ப்பு, சேர்மானம். 

Af-fin/i-ty, 8. உறவு, சம்பந்தம், இனம், 
உடன்பாடு, இசைவு. 
as agreement, ஒவ்வுகை, இசைவு, 
இணக்கம். 

as attraction, இழுப்பு, சம்பந்தம், ப 
ற்று, சேர்மானம். 

Af-firm’, v. a. உறுதிசொல்லுதல் , உறுதி 
ப்பதெதுதல், சாதித்துச்சொல்லல், அ 
ணிந்துசொல்லல். 

with an oath, சத்நியம்பண்ணிக் 

or curse implied, | சொல்லுதல், சப 
தமிட்கசெசொல்லுதல், 
சொல்லுதல், வஞ்சனமுரைத்தல். 

Af-firm/a-ble, a. உறதAிசொல்லக்கூடிய, 
அணிந்தசொல்லத்தக்க. 

Af-firm/ance, s. உறுதிப்பாடு, திட்டம். 
Af-firm-a/tion, s. உறதிச்சொல், உறுதி 

ப்பாடு. 
with a curse, குள், சபதம். 

Af-firm'a-tive, 8. உறுதிப்பாடு, உடன் 

பாடு, தட்டம். 

Af-firm’a-tive, a. உ௨றதிப்பாடான, உட 
ன்பாடான. 

in algebra, சோதிசம், சுத்தி. 
Af-firm’a-tive-ly, adv. உறுதியாய், திட் 

டமாய், உடனபாடாய். 
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Af-fீrer, s. உறுதியாய்ப்பேசுஇறவ 
ன், சத்தியவாசகன். 

Affix, 8. அடை, விகுதி, அசைநிலை, 
சாரியை, வேற்றுமையுருபு; உபசர்க் 
& LD. 

Af-fix', v. a. இடுதல், சேர்த்தல், ஒட் 

தல், அறைதல், பூட்டதெல். 
aname, கையெழுத்துப்போடுதல். 

Af-fla'tion, s. ஊதுகை. 
Af-fla‘tus, s. (of wind,) sரற்றுவீச்சு, ஊ 

SIGS. 

divine, ஞானாவியின்எவுதல், ஞானா 
வியதிட்டிப்பு, ஆவியினெழுச்சி. 

Af-flict’, v. a. வருத்தப்படுத்துதல், தன் 

பப்படுத்துதல், அலைத்தல், இடைஞ் 

சற்படுத்தல், வேதித்தல், வாதித்தல், 
ஒடுக்குதல். 

ones self, ஒறுத்தல், தன்னைவருத்துத 
ல், தன்னைவாதித்தல். 

Af-flictier, s. வருத்தப்படத்துநறவன், 
வாதிப்போன். 

Af-flicting, a. உபத்திரமான, தக்கமா 
ன, வருத்தமான. 

Af-flict/ing-ly, adv. உபாதியாய், உபத் 
திரவமாய், வாகையாய். 

Af-fic'tion, s. அன்பம், வருத்தம், இடர், 
இடுக்கண், இடைஞ்சல், இலேசம், த 
வதாயம், அல்லல். 

Af-fictive, a. Aலேசப்படத்தச்க, இலே 
சப்படுத்துநற, உபாதிக்றெ. 
event, இலேசமானகாரியம், அக்கப் 
படத்தக்கது. 

Af-flictive-ly, adv. அக்கமாய், அயரமா 
ய், தக்கப்படத்தக்கதாய். 

Afflu-ence, 8. செல்வம், ஜசுவரியம், ௪ 
ம்பத்து. 

Af flu-ent, a. செல்வமான. 
Afflu-ent-ly, adv. செல்வமாய். 
Af’flu-ent-ness. s. செல்வம். 
Afflux, செல்லல், சேருகை, ஓ. 
Af-flux'ion, * | டுகை, கூடிம்படிவருத | 

ல், சங்கதம். 
Af-ford’, v. a. தருதல், கொடுத்தல், ஈதல். 

as able to give, sell, &c. H.W, தக்க, 
இயன்ற. 

Af-fran/chise, v.a. லிடுதெலையாக்குதல், . 
இட்டமாக்குதல், சுயரதீினமாக்கல். 
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Af-fran‘chise-ment, s. லிடுதலையாக்கு 
கை, இட்டமாக்குகை. 

Af-fray’, s. சண்டை, சருவுகை. 
Af-fric’tion, s. உரிஞசுகை, தேய்ப்பு. 

Af-fright’, s. இகத, அச்சம், கெடி, 
Aaa. 

Af-fright’, v. a, பயப்படுத்துதல், 
Af-front’, s. நிந்தனை, பழிப்பு, அவசங் 

கை, அபசாரம், அவமானம். 
Af-front', v.a. அ௮பமானமபண்ணுதல், 

நிந்தித்தல், கோபம்மூட்கதெல். 
Af-front/er, s. நிக்திக்கிறவன். 
Af-front'ing, நிந்திக்றெ, அவமானப் 
Af-frontive “ படுத்துறெ, அஷீக்றெ. 
Af-fuse’; v.a: மேலேயூற்றுதல், மேலே 

தெளித்தல், மேலேவார்த்தல். 
Af-fa'sion, s. மெலேவார்த்தல், தெளிப்பு 
Af-fy', v. a. நெயித்தல், பந்தித்தல். 
A-float', a. மீந்து, நிலையற்ற, a 

தெ, dpa. 
as unfixed, விட்ட, கன்ம; நி 

லையற்ற; அலைறெ. — 
as a report, வெளிவந்த, பெயரான, 
நடமாட்டமான. 
to be afloat, மிதத்தல், நீந்துதல், நிலை 

யற்றிருத்தல். 
_ tobe afloat, asa report, sLத்தல்,பே 

ராயிருத்தல். 

 A-foot, adv. sகால்கடையாய். 
as begun, அவக்கமாய், தலைப்பட்டு, 
உண்டாய், sams). 

to be afoot, so’Oைப்படுதல், தொடக்க 
மாகுதல், நடத்தல். 
to set afoot, தீலைப்படுத்துதல், 
பம்பண்ணுதல், தொடங்குதல், 

| A-fore’, adv. முன், முன்னம். 
going, முந்தின, முன்சென்ற. 
hand, முக்தி, முன்னே. 

named, முன்சொல்லிய, முன் 

ஆரம் 

mentioned, 
said, குறித் ௫௫. 

time, முற்காலமே, முற்காலத்திலே, 
முன்னமே, பூருவத்திலே. 
in sea-faring language, 
யத்தில். 

_ A-foul’, adv. சக்காய், ஒடு, மாட்டி. 
| Asfraid’ 4. பயமான, YF Foner, கெடி 

யான. 

முன்னணி 
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 A-fresh' adv. புதிதாய், கஈவமாய், மறனுப 

டியும். 
Afri-ca, ௧. ஆபிறிக்காதேசம். 
A-front, adv. (arene. 
Aft, a. or adr. கப்பலின்பின்பக்கமாய், 

அபரமாய், கடைகாலாய். 
After, a. or adv. பின்னான, பின்பு, மே 

ல், பின்னாலே. 

according to, ப யே, போல, பிரகா 
ரமாக. 
in imitation of, போல, பாவனையாய், 
ஒப்பாய், மேரையாய். 
this manner, இவ்விதமாய், 
மையாய், இப்படி. 
that manner, அப்படி, அவ்விதமாய். 

Aft'er—a- ges, plu. s. பிற்காலங்கள், வரு 
காலங்கள். 

Aft'er-all, adv. ஈறகடைசியில், முற்ற 
முடிவிலே, முடிந்தபின். 

After-birth, s. sSசக்கொடி, 
கொடி. 
of a beast, இளங்கொடி. 

Aft'er-clap, s. தகூறாய்முடிர்தது, ஙி 
னைத்திராதசம்பவம். 

Aft'er-crop, s. இரண்டாம்விளைவு,; இ 
டைப்போகம். 

Afyer-life, s. பிற்காலம், முதிர்வயசு, ம 
mF aS) wid. 

After-most, a. ஆகப்பிந்தின, கடைசி 

யான. 
Aft-er-noon’,s. பின்னேரம், அந்திறேரம், 

சாயங்காலம். 
this afternoon, இன்றுபின்னோரம். 

After-pains, pl. s. ஈன்ற பின்வரும்ரோ 
க்காகெள். 

After-part, s- இறுதி, பின்பகுதி. 
Aft'er-thought, s. பின்னெண்ணம், பி 

ன்னினைப்பு. 
Aft'er-ward, adv. பின்பு, மேலே. 

come afterward, செல்லவா, : பின்னா 
Coan. 

A-gain’, adv. மறுபடியும், மேலும், இரு 
ம்பவும், மீளவும், இன்னமும். 
and again, ௮டிக்கடி, பலமுறை, ED 
றிச்சுற்றி, மேலுக்குமேல், திரும்பத்தி 
ரம்ப. 

A-gainst’, prep. விரோதமாய், எதிரிடை 
யாய், LON QI TL, PO, உள், கு; இல். 

இத்தன 
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the wall, சுவரோடு, சுவரிலே. 

to-morrow, sாளைக்குள். 
fever, sாய்ச்சலுக்கு. 

the rain, மாரிக்கு 

drunkenness, வெறிக்கு. 
you come, fீவருதற்குள்ளே. 
rule, விதிக்கெதிரிடையாக, விதிவழு 

வாய, முறைத்தவராய். 
reason, புத்திக்குவிரோதமாய், புத்தி 
க்கிணங்காமல். 

the wind, sாற்றுமுகத்தில்ட 
as opposite, உன்முகம், நேரே, எதிர், 
முன். 

A-gipe’, adv. ஆவலித்தங்காத்து; அதி 
செயித்தங்காத்து. 

Agate, s. வைடூரியம். 

Age, s. வாழ்நாள். 
of a person, or other வயது, ஆயுள், 

animal, பிராயம். 

of the world, யுகம். 

the present age, இந்தநாள், இக்காலம. 

former age, முற்காலம், பூருவகாலம். 

golden age, உத்தமயுகம், கிரேதாயுகம். 

old or great age, விருத்தாப்பியம், [த 

டாயுள்;முதிர்வயது;வயோவிருத்தம். 

early age, இளம்பிராயம்,; இளவயசு. 

to be of age, பருவமாயிருத்தல், பிரா 
யமாயிருத்தல், விரகறிதல், இருதுவா 

தல், புத்தியறிதல். 
A'ged, a. நாட்பட்ட, வயதுசென்ற, மு 

Hires. 
man, வயதாளி, விருத்தாப்பியன், &) 

மழவன், வயதுசென்றவன். 

woman, இழலி, வயதுசென்றவள், வி 

ரத்தை. 
tree, முதுமரம், இழமரம், நாட்பட் . 

டமரம். 
horse, Aழக்குதிரை. 
the aged, கிழவர், முதியோர், வயதா | 

ணிகள். 
A’gen-cy, 5. காரியவிசாரணைடப்பிப் 

பு; கிருத்தியம், கத்திருத்துவம். 
in trade, &c. சழ பதித ரு பராம 

ரிப்புத்தத்துவம். 
moving power, இயக்குந்தத்துவ ம். 

A-gen’da, s. காரியஇடாப்பு, காரியஒழு 

ங்கு; ஒழுங்குத்திட்டம், ஒழுங்குச்ச 
ட்டம், 
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A’gent, s. கரரியகாரன், செய்பவன், கா 
ரியதுரந்தரன், முகாரி, காரியகத்தன். 

free, சயாதினன். 
of another, Soranfwenser, 
காரகன். 
in grammar, கருத்தா, காரகன். 

as originator, $5507, காரணன், கா 

ரியகத்தன். 

Ag-glomer-ate, v. a. Hs Ose, உண் 
டையாக்குதல், பந்தாக்குதல், 

Ag-glom'er-ate, v.n. திரளுதல் பந்தாத 
ல், உண்டையாதல். 

Agoplontoen si tions 8. பந்தாகுகை, உண் 
டையாகுகை, திரளுகை. 

Ag-glu'tin-ate, v a. பசையிட்டெட்தெ 

ல், இசைத்தல், பற்றவைத்தல். 
Ag-gla'tin-ant, பசையிட்டுஓட் 
Ag-glu-tin-a’tion, * | டுகை. 
Ag-grand-iz-a'tion, s. தன்மையாக்கு 

கை, உயர்த்துகை, அதிகப்படுத்துகை., 
Ag'grand-ize, v.a. sகணிசப்படுத்துதல், 

இடம்பாடாக்குதல்,  ஆளாக்குதல், 
மேன்மைப்படுத்துதல். 

Ag’grand-iz-er, s. ஆளாக்கிவிட்டவன், 
பெருக்கமாக்குறெவன், உயர்த்து 
வோன். 

Ag-grand’ize-ment, 
கை, 
கை. 

Ag'gra-vate, v. a. பாரமாக்குதல், அதிக 
ரிக்கப்பண்ணுதல். 

Ag'gra-va-ted, a. கதித்த, பாரப்பட்ட, 

அதிகரித்த. 
guilt, பாரமானகுற்றம். 

sorrow, கடுந்துயர், பாரத்துக்கம். 

to be aggravated, sனத்தல், தடித்த 

ல், பாரப்படுத்தல், கதித்தல். 

Ag-gra-va'tion, 5. அதிகபாரம், அதிகரி 
ப்பு, அதிககடினம். 

Ag-gra-va'tive, a. கனமான, பாரமா 
ன; அதிபாரமுள்ள. 

Ag'gre-gate, s. ஏsசகடு, மொத்தம். 

Ag'gre-gite, v. a. கூட்தெல், சேர்த்தல், 
திரட்டுதல், ஏகசகடாக்கல். 

Ag'gre-gaté, v.n. திரளுதல், கூதெல். 

Ag'gre-gate, a. கூட்டமான, தொகை 
யான, எகசகடான. | 

பிரதி 

உயர்த்துகை, அதிகப்படுத்த 
8. முதன்மையாக்கு 
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Ag’gre-gate-ly, adv. தொகையாய், கூ 
ட்டமாய், ஏகசகடாய். 

Ag-ஜre-ஜக/ion, 5. இரட்டு, மொத்தம். 
of masses, இrரண்டொன்றிப்பு, வி 
ளைவு. 

Ag-gress', ௬.௩. சருவுதல், தாவுதல், மே 
ல்விழுதல், நீதிகடத்தல், சண்டை 
ளப்புதல். 

Ag-gres'sion, s. சருவுகை, சண்டையெ 
ழுப்புகை. 

Ag-gress'ive, a. மதத Sei if 
நீதித்தப்புள்ள. 

Ag-gress/or, s. சருவுநறவன், சருவி, ௪ 
ண்டைகொளுவுறெவன், நீதிகடக்கி 
றவன். 

Ag-griév'ance, s. இடைஞ்சல், இடர், 
இட்டேற்றம். 

ந 5 ain v. a. வங்க 
ல், விதனய்வ்டுத்துுல், 

Agegtisv'ed: A. மனநொந்த, மனநைந்த. 
person, மன்ரநொந்தவன், ஒடுக்கப்ப 

ட்டவன்; இடராளன். 

A-ghist,a. or adv. ஏக்கமாய், மரத்த, பி 
ரமித்த, திகைப்புள்ள, எமாப்புள்ள. 
to be or stand, Sad Sse, மரத்தல், ஏ 
ங்குதல், எமாத்தல். 
to look, இகைத்துப்பார்த்தல். 

Agiile,a. கால்கைசறுக்கான, விரைவா 
ன, எழுச்சியான, அரிதமான. 
Is re 

Meili, © $ிரிசம், விரைவு, சதி, 
A’gi-o, 8. கழிவு, வட்டம். 
Ag‘i-ta-ble, a. ஜயக்காட்சயொன, அசை 

யத்தகக, சலனமுள்ள. 

Ag'i-tate, v.a. Geri sa, கலக்குதல், 

YL OSM, அசைத்தல், குலுக்குதவ், 
அண்டுதல், ஆராய்தல். 
asubject, தூண்டிப்பேசுதல், கதை 
யைக்கிளப்புதல், தர்க்தெதல். 

Agii-ta-ted, a. கலங்கனெ, குழம்பின, ஆ 
ராய்வுள்ள. 
to be agitated, கலங்குதல், குழம்புத 

, அசைதல், ஆராய்தல், 
I Agi tion, 5. அசைவு, நடுக்கம், சலன 

ம், ஆராய்வு, Garis. 
as motion, இயக்கம், 
சைவு. | 
as disturbance, sosச்கம், குழப்பம், 

of 

சலனம், Dy | 
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of a subject, sரரியவிசாரணை, En gr 
க்கிப்பார்த்தல், 
of mind, sலக்கடி, அலைவு, . சஞ்சல 

ம், தத்தளிப்பு, அடிப்பு. 
of body, பதறுகை, நடுக்கம், பதை 
ப்பு. 
political agitation, இராச்சியக்குழப் 
பம். 

Agஜi-4க-t௦r, 5. குழப்பம்பண்ணுறெவன், 
கலகக்காரன், ஆராய்வோன். 

A-g0', adv. முன், முன்னே, சென்ற. 
long ago, முன்னே, வெகுநாளைக்கு 
முன். 
a year ago, ஒருவருடத்தக்குமுன். 
four days ago, sாலுநாளைக்குமுன். 

A-gog’, adv. ஆவலோடே. 
A-g0/ing, adv. கடையிலே, ஈடைகொ 

ண்டு, செல்ல, போக. 
to be agoing, செல்லுதல், நடத்தல், 
போகுதல், ஆயத்தமாயிருத்தல். 
to set agoing, நடக்கப்பண்ணுதல்,இ 
யக்குதல். 

Ag’o-nist, s. 
வன். 

Ag’o-nize, v. a. வாதைப்படுத்துதல், ப 
தைக்கச்செய்தல், வாதித்தல், வேத 
னைப்படுத்துதல். 

Ag’o-nize, v.n. அ௮வத்தைப்படுதல், வே 
தனைப்பகெல், பதைத்தல்,. தவித்தல். 

in prayer, தவித்துவிண்ணப்பஞ்செ 
ய்தல், கதறிக்கேட்டல். 

Ag'o-niz-ing-ly, adv. பதைபதைக்க, வா 
சையாய், மிகுவருத்தமாய், உபாதி 

யாய், பதைத்து. 

Ag'o-ny, 8. உபாதி, கஸ்தி, மகாபீடை. 
of death, மrரணாவத்தை, யாதனை. 

A-gra'ri-an, a. நிலமைக்குரிய, காணிபூ 
மிக்குரிய. 

A-grée', ». ௩. ஒத்துக்கொள்ளுதல், இண 
ங்குதல், சம்மதித்தல், உடன்படல், 
ஒருமனப்படுதல், ஐக்கமாதல். 
as settle, உடன்படிக்கையண்ணிக் 
கொள்ளுதல். 

பந்தயம்பிடிக்கத்துணிறெ 

 A-grée’a-ble, 4. உவப்பான, இதமான, 

இட்டமான, ஒப்பிதமான, ஏற்ற, த 
க்க, அடுத்த. 
discourse, wதுரவசனம், இன்சொல், 
மாதுரியம், 
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person, குணமானவன், இனியவன். 
taste, சுவை, மதுரம், 
smell, சுகந்தம், வாசனை. 

manners, இனியநடை, நாகரீகம். 

A-grée'a-ble-ness, s. இதம், இணக்கம், 
சுகம், செளக்கியம், நயம். 
as resemblance, ஒத்திருக்கை, சம 
ம், ஒப்பு. 

A-grée'a-bly, adv. ஓத்தபடி, ஏற்றபடி, 
தக்கதாக, இதமாக, இணக்கமாக. 

V-gréed’, adv. இசைந்து, உடந்தைப்ப 
ட்டு, 
to be agreed, உடன்படுதல், இணங் 

குதல், சம்மதித்தல். 
A-grée’ment, s. பொருத்தம், இணக்கம், 

ஒவ்வுகை, ஒப்பந்தம். 
as compact, உடன்படிக்கை, பொரு 
த்தம், சங்கேதம். 

as harmony, union, இசைவு, இணக் 
கம், ஒருமை, MSE, நேர்மை, ஒற்று 

மை, அனுமதி 
as resemblance, சமானம், சரி, ஒப்பு. 

Ag'ri-cul-tor, ௧. பயிர்செய்கிறவன், உழ 
வன், பயிர்செய்விக்றெவன், வேளா 
ளன். 

Ag-ri-cul'tur-al, a. 

தீத 
Ag'ri-cul-ture, s. வேளாண்மை, பயிர்ச் 

செய்கை, உழவுதொழில், கிருஷ். 
Ag-ri-cul’tur-ist,s. உழவன், வேளாள 

or, பயிர்செய்றெவன், பயிர்செய்வி 
க்திறவன். 

A-ground’, adv. களத்திலே, நிலத்திலே 
பொறுப்பாய். 
as impeded, த॥மைபட்டு, தட்டப்ப 
ட்டு, 
tobe aground, sளத்திலேதட்கெல், 
பொறுத்தல். 

A'gie, s. குலைப்பன், குளிர், குளிர்கா 
ய்ச்சல், ீதசுரம், குளிர்சுரம். 

A’gu-ish, a. குளிர்சுரத்துக்கடுத்த. 

A'gu-ish-ness, s. கு—ளிர்சுரத்துக்கடுத்தகு 
ணம். 

Ah, int. ஆ; ஐயோ, அதிசயக்குறிப்பு; 
இரக்கக்குறிப்பு. 

A-ha’, int. ஆகா, ஓகோ, வெற்றிக்குறி 
ப்பு, செயக்குறிப்பு. 

A-head’, adv. முந்தி, முன்னே, 
ae 

பயிர்செய்கைக்கடு 
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to go ahead, முந்துதல், கடத்தல். 
A-hoy’, int. சம்பானோட்டிகளின்கூவி 

off, gan» 
Aid, 5. துணை, உதவி, சகாயம், ஒத்தா 

சை. 
by hand, கையாற்றி, கையுதவி, கை 
லகு. 
pecuniary, பணச்சகாயம், பொருளு 
தவி. 

Aid, v. a. உதவிசெய்க் உதவுதல், அ 
ணைச்செய்தல், உபகரித்தல். 

Aid'de-camp, 8. சேனாதிபதியின்றுணை 
வன். 

Aid'er, 8. தணையாள், வலித்துக் 
Aidless, a. அந்தரித்த, உதவியற்ற. 
Ail, ». a. எலரமைப்படுத்தல், சுகவீனப் 

படுத்தல். 

Ailing, a. துன்பமுள்ள,ஏலாமையுள்ள 
Ail'ment, s. ஏலாமை, ரோ, சுகவீனம், 

செளக்கியவீனம். 
Aim, ௧. இலக்கு, நோக்கம், குறிப்பு, க 

GSS), நிதானம், நிலையம். 
t௦ take aim, இலக்குப்பார்த்தல், நி 
லையம்பார்த்தல். 

Aim, 0.4, இலக்குப்பார்த்தல், கருத்துக் 
கொள்ளுதல், நோக்குதல், குறித்தல். 

Amer, s. இலக்குப்பார்க்றெவன், இல 
க்காளி. 

Aim'less, a. இலக்கற்ற,ரோச்கமில்லாத. 
Air, ௧. காற்று, வாயு, பரமாணு. 

of a tune, சந்தம், இராகம். 

light as air, &c. கரற்றுப்போலான 
அ, ரொய்தானது. 
publicity, பிரசித்தம், பராசியம். 
as mien, கோலம், முகக்குறி, சாயல், 
சாடை, தோற்றம், பாங்கு. 
plant, sராகதாளி. 
ght, வாயுமறிப்பு, வரயுத்தப்பு. 
bladder, மச்சங்களின்வாயுப்பை. 
to show airs, முதிர்ச்சகொட்தெல், சே — 
ட்டைகாட்டுதெல்,நிமிர்ச்சிகொட்டதெல். — 

Air, 0.4. உலரவைத்தல், காற்றுப்படப் 

போடுதல். 
by heat, நெருப்பிலேகாய்ச்சுதல், சூ 

டுகாட்டுதல். 
Air'-bal-loon’, s. ஆகாயத்தேர். 
Air-bயilt, a. இல்லதையுள்ளதாய்க்கற்பி 

த்துக்காண்றெ, மனோரதியமான. 
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Air’-gun, s. வாயுத்துப்பாக்கி. 
Air’-hole, s. sரற்றுப்போம்வழி. 
Airi-ness, s- sரற்றுவீசுகை, காற்றுலா 

வுகை. 
as gayety, உல்லாசம், சிமாளம், Qu 
யாரம். 

Airing, s. 
கை. 
as excursion, உலர, நடை, 
வாரி. 

Ar-pump,s.வரயுச்சாம்பி,வாயுவாங். 
Airy, a. காற்றுள்ள, காற்றான, காற்று 

ப்போனற. 
as exposed to air, sரற்றுப்பிடிக திற. 
as thin, light, srற்றுப்போன்ற, நொ 
ய்ய. 
as unsubstantial, 

ன, மாயையான. 
as gay, உல்லாசமான, களிப்பான, 

் வேடிக்கையான, களியாட்டான. 

காற்றுப்பிடி, காற்றுப்படு 

சாரி, ௪ 

அற்பமான, பதரா 

notion, லணெண்ணம், லீண்நினை 
ப்பு. 

Aisle, s. கோயிலின்சறகுமண்டயம், 
கோயிலின்வாயில்நடை. 

A-jir', adv. ஒருச்சரிவாய், ஒருச்சரிப் 
ப்பாய், ஒருக்கணிப்பாய், ஒருச்சாய் 
வாய். 

A-kin', a. ஒப்பான, இனமான, சமான 
மான. 

as relation, இனமான, உறவான,தொ 
டரா்பான. 

_ Al’a-bas-ter, s. வெண்கல். 

box, வெண்கற்பரணி, வெண்கற்செ 
ப்பு, வெண்கற்பாத்திரம். 

 Ala-has-ter, a. வெண்கல்லாலான. 

 A-lack', int. ஜயோ, இரக்கக்குறிப்பு. 
_ A-lac'ri-ty, s. உற்சாகம், ஊக்கம், மன 

ப்பூரிப்பு, முயற்சி. 

_ Al-a-mode’, adv. வழக்கப்படி. 

_ A-larm’,s. அச்சக்குறிப்பு, அச்சம், இடு 

டை > 

க்காட்டம், எக்கம், கெடி, வெருட் ௭. 

Az lirm’ v. a. சனங்க க்; HOES 
ப்பண்ணுதல். 
as give notice of danger, கரவையிட் 

மெழுப்புதல், அச்சக்குறிகூவுதல். 
to be alarmed, A + sao 'தஇடிக்கிடு 
தல், எங்குதல். 
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A-lirm/ing, a. அஞ்சத்தக்க, கொடுமை 
யான. 
as dangerous, பஇமொசமான, 
மோசமான. 
disease, கொடியலியாதி, 
news, affairs, கெடிக்கத்தக்கசெய்தி. 
symptom, அவக்குணம், அவக்குறி, 
ஏங்கத்தக்ககுறி. 

A-lirm/ing-ly, adv. அஞசத்தக்கதாய், ப 
யங்கரமாய், 

A-larm‘ist, ௧. அச்சக்குறிப்புக்காண்பிப் 
போன், பயங்கரப்படுத்துவோன். 

A-las’, int. ஜயோ, அப்பா, ஒகோ, அச் 
சோ. 

Alba-tross, s. ஒர்கீர்ப்புள், இன்னரப்பு 
ள். 

கடு 

Al-bé‘it, adv. அப்படியிருந்தும், அதிரு 
க்க, ஆலும்: 

Al-bi/no, ௧. பாண்டுப்பிறப்பு, சபாவந்த 
ப்பிப்பிறந்தவெள்ளைமேனியன். 

Album,s. வெள்ளேடு, குறிப்புப்புத்த 
கம். 

Al-bi‘men, s. வெள்ளைக்கரு. 
Al’burn, மரவெள்ளை, பட்டை 
Al-burn‘um, ve a ப்பழுது. 

Al'chi-mist, s. இரசவாதி, உலோகங்க 
ளைவிகாரப்படுத்துவோன். 

Alchi-my, s. இரசவாதம், இரசவித்தை, 
வேகை. 

Alcohol, s. சாராயத்தின்சாரம், மஸ்து, 
di fleas 190 

Al-co-hol‘ic, a. rராயமுள்ள, மஸ்துள்ள 
Al'co-ran, s. கோறான்வேதம், (See Al- 

koran.) 

Al-cove, s. தனியறை, 
Ale, s. ஒர்விதசாராயம். 
Ale’-house, s. சாராயம்விற்குஞ்சாலை, ம 

துக்கடை. 

A-lem‘bic, s. பன்னீர்முதலியவடிக்குங் 
கருவி, காய்ச்சுக்குப்பி 

A-lert/, a. உற்சாகமான, சுறுசுறுப்பா 

or, சாக்ரரதையான, சாவதானமு 
ள்ள. 

to be on the alert, a நிப்பாயிருத்தல், 
நினைப்பாயிருத்தல், சாக்கிரதையாயி 
ருத்தல், காவலாயிருத்தல். 

A-lertness, s. சறுக்கு, சுறுசுறுப்பு, ௨ 
ற்சாகம், விவேகம். 

எகாநதஸ்தலம். 
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Al/ge-bra,s. அ௮ட்சரகணிதம், ௮லகெ 
ண். 
negative quantity, இருணம், விசத்தி, 
கழிவு. 
plus quantity, தனம், சத்தி. 

Al-ge-bra‘ic, a. அட்சரகணிதத்துக்குரிய 
Al-ge-bra/ist. s. ஏட்சரகணிதன். 
Alli-as, s. மறுகட்டனைப்பத்திரம். 
Alli-as, adv. மற்றும்படி, மறுநாமம். 
Ali-bi, s. தான்வேறிடத்திலிருந்தேனெ 

ன்தெகியங்ங்ஸ்் 
A/li-en, 5. அன்னியன், பீமன்; பிறதே 

யத்தான். 
Alli-en, a. அன்னியமான, பிறத்தியான. 

Alli-en-a-ble, a. பிறநீங்கலாகக்கூடிய, 
விற்கக்கூடிய. 

Alli-en-ate, v. a. பராதினப்படுத்தல், பி 
றநீங்கலாக்குதல். 

friends, பகையரக்கிக்கொள்ளுதல், 
வெறுப்பாக்குதல், மித்திரபேதஞ்செ 
sd 
one’s feelings, wனமு—ரியச்செய்தல், 
நட்புப்பிரித்தல். 

A/li-en-ate, a. dிறநீங்கலாதிற , 
A-li-en-a'tion, s. மனமுரிவு, ஈட்புப்பிரி 

ப்பு, மனக்கசப்பு. 

of property, பிறரீங்கல், பராதினம். 
ef mind, வெறுப்பு, மனவெறுப்பு, 
பைத்தியம். 

Al-ien-a/tor,8. பரரதனப் படுத்துறெவன். 
Al-ien-ée’,s. வாங்கலாளி. 

A-light', ௨.௩. இறங்குதல், பதிதல். 
_ as settle, usa, தரித்தல், அடைத 

ல், இருத்தல். 
A-light'ing, ௧. இறக்கம், யடிவு, தரிப்பு, 

அவரோகணம். 
A-like’, a. ஒருசரியான, ஒருதரலான, a 

மானமான, ஒப்பான. 
A-like', adv. ஒப்பாய், சரிவர, ச்சம்ப் 

ஒருவிதமாய், 
to think alike, ஒரெண்ணமாயிருத்தல். 

to look alike, ஓரேசாயலாயிருத்தல். 
to be alike, ஒத்திருத்தல். 

A-like—mind-ed, a. ஒருமனமான, ஏகி 
ந்தையான. 

Al/i-ment, s. HEMT, சாப்பாடு, 

Al-i-ment/a-ry, or. 
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canal, இரைக்குடல், இரைக்குடர். 
Al-i-ment'al-ly, adv. ஆகாரமாய். 
Al-i-ment-A'tion, 8. அன்னசாரம். 
Al‘i-mo-ny, 8. விடப்பட்ட மனைவிக்குக் 

கொடுக்கும்படிச்செலவு. 
Ali-quant, a. சேடச்னையெண்ணு 

ள்ள. 
part, சேடச்சினையெண். 

Ali-quot, a. இணைப்பிறிவான, சமப்பி 
ரிவான, சமனளவான, சமச்சனையெ 
ண்ணான. 

A-live', a. உயிருள்ள, வேனுள்ள, வே 
னே. 
as sensitive, உணர்ச்சியுள்ள. 
in a scripture sense,  மvறுசெனனமா 
ன, புதுச்ிருட்டியான. 
as energetic, முயற்சியான , ஊக்கமா 
ன, பிரயத்தினமான. 

Alka-li, s. said, மரவுப்பு. 
Al'ka-line, a. sாரமுள்ள, மரவுப்பான. 
Al'ko-ran, 8. மகமதுசமயறநூல், கோரா 

ன்வேகம். 
All, a. எல்லா, சகல, சருவ; சமஸ்த, 
|. inall, சருவமும், சமஸ்தமும், ஆக. 

of them, எல்லாரும், அவையெல்லா 
ம், யாவும். 
through, முழுவதும், ஊடுருவ, எங் 

GiB over, எங்கும், முற்றும், 
தா. 
persons, எல்லாரும், சகலரும், சம 
ஸ்தரும். 
not at all, இல்லை, சற்றுமில்லை. 
on all fours, ஈரற்காற்பாய்ச்சலாய். 

Al-lay', v. a. தணித்தல், ஆற்றுதல், ஆற 
ப்பண்ணுதல், சாந்திபண்ணுதல், கு 
றைத்தல். 

Al-lay'ed, a. தணிந்த, ஆறின, சாந்த 
மான. 
to be allayed, SBSH, ஆறுதல், G 
றைதல். 

முழுதும், 

Alay, ௧. சார்தி, தணிப்பு, தணிவு. 
| Al-ledge’, v. a. சொல்லுதல், உறுதிசொ I 

ல்லுதல், நியாயஞ்சொல்லுதல் 
 Alle-giition,s. ௨ றுதிச்சொல், நியாய 

Al-i-mential, ‘ ஆகாரமான, சாரமா | ம், கட்மரை, 

as accusation, குற்றஞ்சார்க்துதல், 
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Al-lé/gi-ance, s. இராசாவுககமைவு, அ 
ரைத்தனத்துக்கமையுங்கடமை. 

Al-le-gor'i-cal, a. ஓட் வெமையான. 
Alle-go-rize, v. 4. ஓட்டியுவயித்தல். 
Alle-go-ry, 8. ஓட்டலங்காரம், ஓட்வெ 

மை. 
Al-le'vi-ate, v. a. ஆற்றுதல், தணித்தல், 

சகாயம்பண்ணுதல்,இலகுவாக்குதல். 
Al-lé-vi-a'tion, s. தணிவு. இளக்கம், ௪ 

காயம், சாந்தம், உபசாந்தம். 
Alley, s. ஒழுங்கை, ஒடகெகமானவழி. 
All-hail’, int. வாழி, சலாம், வாழ்க. 
Al-li‘ance, s. சம்பந்தம், உறவு. 

as union, இனம், சம்பந்தஉறவு, சம் 
பந்தத்தொடர்பு. 
by marriage, சம்பந்தக்கலப்பு. 
by compact, உடன்பாடு, உடன்பயிடி 
க்கை, சம்பந்தம். 

Al-li-ga'tion, s. பிணைப்பு. 
in arithmetic, sலப்பெண், பலவின 
ககலவை. 

Al'li-ga-tor, s. (தலை, வன்மின். 
Al-lit-er-a'tion, s. மோனை. 

Al-lo'di-um, s. ஆட் சிக்காணி, சுயாதீன 
நிலம். 

Al-lot!,v. a. பங்கடுதல், பங்குகுறித்தல், 
பகிர்தல், பகுத்தல். 

Allotment, s. பங்கு; பகுதி, uae, 
சுதந்திரம். 

Al-low’, ». a. இடங்கொடுத்தல். 

asadmit, ஒத்துக்கொள்ளுதல், சம்ம 

தித்தல். 
as give or afford, கொடுத்தல், தருதல் 
அருளல். 

as let or permit, ஓட்செல், விதெல், 
இடங்கொடுத்தல். 

as deduct, Seren so, கழித்தல், கழி 

வுகொடுத்தல். 
Al-low’a-ble, a. கூடிய, 

ளத்தக்க, ஏற்ற. 

Allow’a-bly, adv. தக்கபிரகரரமாய். 

ஒத்துக்கொள் 

Allowance, s. சம்மதம், இடங்கொடுத் 

eS ee த் இட்து ளு. 

a 

தல். 
as admission, உடன்பாடு, ஒப்பு, ௪ம் 
மதம். 

asassent, ஓம்படுகை ; இணக்கம், ௪ம் 
மதி. 
as extra, படி, ஏறுபடி, அதிகபடி 
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as freedom from restraint, இளக்காரம, 
இட்டம், சலக்கரணை, விட்டாற்றி. 
as remission, sழிவு, தள்ளுபடி. 
as permission, இடம், உத்தரவு. 
as wages, சம்பளம், கூலி. 

to make allowance in dealing, தள்ளு 
தல், கழித்துக்கொடுத்தல். 
to make allowance for one,  sண்சா 
டையாய்ப்பார்த்தல், இளக்காரங்கொ 
டுத்தல், 
to be on short allowance, பற்றுப்படி 
வாங்குதல். 

Al-loy’, s. கலப்பு, கலவை, உலோகக் 
கலவை, களிம்பு. 

Al-loy’, v. a. கலத்தல், கலப்பாக்குதல். 
as reduce by mixture, wாற்துக்குறை 

SEO. 
to use alloy by stealth, 

ணுதல். 
Al-loy/age, s. உலொகங்களைக்கலத்தல். 
All/spice, s. வெள்ளைமிளகு. 
Al-lade’, v. a. குறித்தல், குறித்துக்சொ 

ல்லுதல், சுட்டிப்பேசுதல், சாடையா 
ய்ச்சொல்லுதல். 

Al-lire’, t. a. உருசிகாட்தெல், இன்பங் 
காட்டதெல், ஈயங்காட்டியிழுத்தல், ம 
யக்குதல், வசிகரித்தல். 

Al-lire’ment, s. இழுப்பு, பற்று, wus 
கு; மருட்டு, ்ம்் இன்சொல்,வ 
சகரம். 

Al-lar’ er, 8. ல்லை மருட்டி 
றவன், THEE) M a oor. 

Al-lar’ ing-ly, adv. ஈயப்பாய், மருட்டா 
ய், எய்ப்பாய். 

Al-li’sion, s. சாடை, குறிப்பு; சுட்டு, 
மேற்கோள், காட்டு. 

கள்ளம்பண் 

Al-lusive, a. குறிப்பான, சாடையான, 
சைகையான. 

Al-li’sive-ly, adv. குறிப்பாய், சாடை 
யாய், சைகையாய். 

Al-li'vi-al, a. fீராலுண்டானதரையான, 
அடைமண்தரையான. 

Al-luvi-um, s. நFீராலுண்டானதரை, ௮ 
டைமண்தரை. 

All-wise', a. சருவஞானமுள்ள,சருவக் 
சயானமுள்ள, க 

Al-lv, 5. ஜக்கராசா, ஐக்கராச்சியம். 
Di 
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Al-ly’, v.a. உறவாக்குதல், உறவுகூட் 
டுதல், சேர்த்தல், அஅணைக்கொள்ளு 
தல். | 
by marriage, லிவாகசம்பந்தம்பண் 
GOT GU. 
/ 

runes 8. | ஈடனமாது. 

Alma-nac, 8. பஞ்சாங்கம், திரியாங்கம். 

maker, ப@சகரன், பஞ்சாங்கங்கணி 
ப்போன். 

Al- -might'i- NOS; 84 'சருவவல்லமை, கர் 

த்ததத்துவம். 
Al-might'y, s. சர்வவல்லமையுள்ளவர். 
Al-might'y, a. சருவவல்லமையுள்ள. 
Almond, s. வாதுமை, வாதுமைக்சொ 

ட்டை. | 

Almon-er, s. பிச்சைபகிருநெவன். 
Almon-ry, 8. அற்ச்சாலை, தருமசாலை, ௪ 

தீதிரம். 
Almost, adv. இட்டத்தட்ட, கல்ம்மு 

மந்த சற்றுக்குறைய. 

Alms, (pl. ) 8. பிச்சை, தருமம், யாசகம். 
Alms'-giv-er, s. அறஞ்செய்வோன், தரு 

மஞ்செய்வோன். 

Alms’—déeds, (pl. ) 5 தீருமச்செய்கைக 
ள்; தருமதானங்கள். . 

Alms ன்று S, தீருமசத்திரம், தருமசா 
லை, தீருமமடம். 

Al/mug-~tree, s. ஒர்வாசனைமரம். 
Aloe, s. sசாழைவருக்கம். 

Al'oes, (pl.):5. கரியபோளம்., 
A-loft’, adv. மேலே, உயர, உயரத்தில், 
A-lone’, a. தனி, ஒன்றியான, எ௫ாந்தமா 

ன, தனித்த. 
A-lone’, adv. தனித்த, கனியே, ஏகாந்த 

மாய், மாத்திரம். 
as only, மாத்திரம், மட்மெ. 

as separate from others, தணி, வேறாக | 
let alone, சம்மாலிடுதல். 

A-long’, a. நெடுக, நீண்ட. 
with, கூட, சேர, உடனே. | 
as lengthwise, s@s, நீளமாய். 
shore, sகரையருகாக, கா ய, 
கரையொரமாய். | 

all along, முற்றும், சேழுதம், செ, 
தினமும். ஸூ 
come apng, வ, நட, கூய்வா. 
9௦ along, பே, ஈட, கூடப்போ, 
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A-long’—side, adv. கப்பலுக்குப்பக்கமா 
ய, கப்பலருகாய், கட, 

A- lof, adv. விலக, எட்ட, தூர, விலகி. 
A-loud’, adv. உரக்க, உரத்து, DISSES 

தமாய். 
read aloud, தததி யா் 

Al'pha,s. ஒரேக்கபாஷையின்முதலெழு 

த்து, ஆதி. 
Al/pha-bet, s. ரெடுங்கணக்கு, அட்சர 

வரி. 

Al-pha-bet-a/ri-an, s. கெடுங்கணக்குப்ப 
டிக்கிறவன், அட்சாமுகன். 

Al-pha-bet/ic-al, a. qட்சரவரிசையான, 
நெடுங்கணக்குநிரையான, அகக் 
யான. 

Al-pha-betic-al-ly, adv. Pi at ig i 
யாய். 

Al-read’y, adv. முன்னே, அப்போதே. 
Also, adv, உம், கூட 

he also, அவனுங்க... 
he also came, ஏவனும்வந்தான். 
he came here also, இங்கேயும்வர் 
தான். 
I also took it, ஈானுமெடுத்தேன். 
I took that also, அதையுமெடுத்தேன். 

Altar, 8. பீடம், பலிபீடம், வேதிகை, 
பீடிகை. 

piece, பிடத்தின்மேற் சித்திரம், பீடத் 
தின்பிரதிமை, 

Alter, v. a. மாற்றுதல், வேறாக்குதல், தி 
ரித்தல், மாற்றியெழுதுதல், 
by interpolation, &c. இடையிலேஎ 

முதித்திருப்பிவிடுதல், 
Alter, v. 2. மாறுதல், இரிதல், வேறாதல். 
Alter-a-ble, a. மாற்றத்தக்க, மாறத்தக்க. 
Al’ter-a-ble-ness, s. wாறக்கூ.டியதன் 

மை, விகாரப்படுந்தன்மை, 
Alter-a-bly, adv. மாறக்கூடியதாய். 
Al-ter-A/tion, s. வேறுபாடு, வேற்றுமை, I 

வித்தியாசம், திரிபு, 
Al'ter-a-tive, s. நொய்பேதிக்கு மருந்து. 
Alter-a-tive, a. Aஇரிபாக்குகிற, விகாரப் 

படுத்துறெ. 
Alter-cate, Vis வாக்குவாதம்பண்ணு 

தல், தர்க்கித்தல். 
Al-ter-ca/tion, s. வாக்குவாதம், தருக்கம். 
AVter-er, s. 19176279) aor. 

| Al-ternal, a. ஒன்றுவிட்டொருக 

q 

; 

3 
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Al-ter‘nal-ly, adv. மாறிமாறி. 
Al-tern’ate,’s.  ஒன்றைவிட்டொன்று, 

மாறிமாறிவருகிறது. 
Altermn-ate,v. a. மாறிமாறிச்செய்தல், ஓ 

ன்றைவிட்ரடெொன்றுசெய்தல். 
Altern-ate, v.n. ஒன்றைவிட்டொன்று 

நடத்தல், மாறுதல், 
Al-tern/ate-ly, adv. ஒன்றைவிட்டொன் 

ரச, மாறிமாறி, முறைமுறையாய். 
Al-tern-a'tion, s. wr Dundas. 
Al-tern/a-tive, s. Ser@Qencarm, வேறு 

வழி. 

no other alternative, வெறுவகையி | 
ல்லை. 

Al-tern‘a-tive-ly, adv. 
ய், மாறிமாறி. 

Al-though’, adv. ஆனலும், 
Dy இருந்தும், ஆகிலும். 

he came, ஏவனவம்தும். 
he is come, அவன்வர்திருந்தாலும், 
அவன்வந்திருந்தும். 

Al'ti-tide, s. உயரம், உச்சம். 
Alto, s. உச்சம், உச்சவிசை, மேல்மெ 

ட்டு, 

Al-to-geth'er, adv. «கத்துக்கு, சேர, @ 
ருமிக்க, எகசகட்டிக்கு,' முற்றும், மு 
ழுதும், தீர, ஓ ரொட்டிக்கு. 
how much, ஆகஎவ்வளவு. 

wrong, முற்றும்பிழை, ஆகப்பிழை. 
Alum, s. சனக்காரம், படிக்காரம். 

A-li’mi-na, s. ஓர்களிமண். 

முறைமுறையா 

இருந்தாலு 

A-lum‘nus, s. மvrrாணாக்கன். 

Always, adv. எப்பொழுதும், அனவர | 

Al'vine, a. உதரத்துக்கேற்ற, கீழ்வயிற் 
அககடுத்த. 

தகாலமும், என்றும், 

Am, (see Be) இருத்தல். 

Am-a-bil'i-ty, s. விருப்பானகுணம், Cr 
சிக்கத்தக்ககுணம். 

A-main’, adv. வலிமையாக, பலமாக, ப 

லபந்தமாக, சடுதியாக, விரைவாய். 

Amalgam, £. கலப்பு, கூட்டு,  இரசக்க 
லவை. 

_ A-mal'gam-ate, v. a. கலத்தல், கூட்தெ 
ல், சேர்த்தல். | 

நித்தமும். 

_ A-mal-gam-a’tion, s. கலப்பு, சேர்ப்பு, 
சேர்வை) கூட்டு. 
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| Alman-tizen’sis, si 'சொல்லச்சொல்லஎ 

முதுநெவன், கேட்டெழுதுவோன். 
| Am/a-ranth, s. வாடாமல்லிகை. 
A-miss', 0. a. தரட்டதெல், குவித்தல், ஈ 

ட்டுதல், a Osa. 

wealth, பொருள்சேர்த்தல், திர்வியஞ் 
பிர் 

A-miss'ment,s. Ari, குவியல். 
Am-a-teir’, s. வித்தியாதுூரன், கல்விமு 

தலியவித்தைகளிற்பிரியன். 
Am-a-to’ri-al, 
Am-a-t6/ri-ous, a 
Am/a-to-ry, 

¢ நேசமுள்ள, மோக, 
\ மான. 

| Amஃ-aur-0'sis; 8. கண்புகைச்சல், கண்ம. 
யக்கம். 

A-maze',v. a. ஆச்சரியப்படுத்துதல், w 
லைக்கப்பண்ணுதல், யிரமிக்கப்பண் 

LD) Fv. 
to be amazed, wtagsa, பிரமித்தல், 
எமாத்தல், திகைத்தல். 

A-maz'ed-ly, adv. ௮சயமாய், பிரமிப் 
பாய். 

A-maz'ed-ness, 
A-maze'ment, 

ப்பு; BOEEO. 

A-maz'ing, a. மலைக்கத்தக்க, பிரயிக்கத் 
தக்க, ஆச்சறியமான. 

A-maz'ing-ly, adv. Wரமிக்கத்தக்கதாய், 
WWEESSSESSIU, AOMESESES 
தாய். 2 | 

Am’a-zon, 8. அன்னார் சண்டைக்கரரி, 
விவாதப்பிரியை..: . 

Am-ba'gi-ous, a. புனருத்ியான; பெரு 
க்கிச்சொல்லுறெ,கூறியதுகூ றலான. 

Am-bas’sa-dor, 5. சமாதானஞ்செய்வோ 

ன்; அதன், SB, சமாதி. | 
Am-bas'sa-dress; s. 47). 

Am'bas-sage; s. SAS. 
Amber, 5. அம்பர், Sider, ஒக்கோலை. 

Am'ber-gris; s. மீனம்பர். 
Am-bi-dex'ter, 8. இருகைவ தாண்டன்” 

வன். 
as double dealer, மாறுபாடள்ளவன், 
இருகட்சியிலும்பரிதானம்வாங்கு 
வோன். 

ஆச்சரியம், பிரயிப் 

பு; மலைப்பு; Glens 

_Am-bi-dex-ter'i-ty, 8, இருகைலழச்கம், 
இருகைப்பரீட்சை. 

| Am'bi-eont, a. குழிந்த, குழ்ந்திருக்கிற. 
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Am-bi-gu’i-ty, s. FIL, ஈரடிப்பயன், உ 

பயார்த்தம், சிலேடை, சமுசயம், ம 
லைவு. 

Am-big’u-ous, 4. ஈரடியான, ஈரடிப்பய 
னை, சலேடையான, உபயார்த்தமா 
ன, சமுசயமுள்ள, கருகலான, மலை 

வான. 
action, ஈரடிப்பயனானசெய்கை, சமு 
சயசெய்கை. 
to be ambiguous, Fre ப்பயனாகுதல், 
கவர்படுதல், உபயார்த்தமாதல். 

Am-big'u-ous-ly, ad». ஈரடியாய். உபயா 
ர்த்தமாய், கருகலாய், மலைவாய். 

Am-big'u-ous-ness, s. இருபயன், மலை 
வு, உபயார்த்தம், கருகல். 

Am'bit, ௧. சற்று, சுற்றளவு, மேற்பரப்பு. 
An-bi'tion, s. ystems, AA TEA, ஆண 

வம், பெரியரிந்தை, விம்பு. 
Am-bi'tious, a. ஆணவமுள்ள, அகந்தை 

யுள்ள, மேற்சிந்தையுள்ள, வீம்புள்ள. 
display, ஆடம்பரம், லீம்புுடை, வே 
டிக்கை. 

Am-bi'tious-ly, adv. எடுப்பாய், பெரிய | 
சிந்சையாய், லீம்பாய். 

Am-bi'tious-ness, s. எடுப்பு, நிமிரச், வீ 
ம்பு. 

Am'ble, s. குதிரையின்மந்தநடை, ம 
ந்தகதி, வல்கிதம். 

Am'ble, v. 2. மந்தகதியாய்ச்செல்லுதல். 
Am'bler, s. மந்தகதியாய்ச்செல்லுங்கு 

திரை. I 
Am’bling-ly, adv. மந்தகதியாய். 
Am-bro'sia, s. அமுதம், அமிர்தம். 
Am-bro'sial, a. அமிர்தமயமான, அமுத 

ம்போன்ற. | 
Ambry, s. அறச்சாலே, தருமசத்திரம். 

as cupboard, பொசனமுஸ்திப்புச்சே 
மம், பண்டாகாரம், பண்டப்பேழை. 

Am’bu-late, v.n. உலாவுதல், நடத்தல். 
Am-bu-la'tion, 8. உலா, உலாவுகை, சா 

ரி, கடை. 
Am’bu-la-to-ry, a. 5149, உலாவுறெ. 
Am'bus-cade, ஒளி, ஒளிப்பிடம், 
Ambush, 8. பதி, பதிவிடை, ப 
Am'bush-ment, திவு, பதுக்கம். 
A-meli-or-ate,v. a. திருத்துதல், £ீர்ப்படு 
SISO, தேறப்பண்ணுதல், குணப்ப 
டுக்துதல்., 
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A-mél-i/or-ate, v.n. DG ESO, சர்ப்படு 
தல், தேறுதல், குணப்பகெல், படிதல். 

A-mél-i-or-a'tion, s. தருத்தம், தேற்றம், 
தெளிவு, சகாயம். 

A-men’, adv. ஆமென், அப்படியாகக்க 
டவது, நிசமாக. 

A-me/na-ble, a. ஒருவன்மேற்பொறுப் 
பான, உத்தரவாதம்பண்ணவேண்டி 
ய, வகைசொல்லவேண்டிய, நியாய 
ஞுசொல்லவேண்டிய. 

A-mend',v.a. திருத்துதல், பிழைதிருத் 
அதல், பிழைபார்த்தல், குணப்படுத்து 
தல், சீர்ப்படுத்துதல். 

A-mend', ». ௩. இருந்துதல், குணப்படுத 
ல், ச௪காயமாதல், படிதல், £ர்ப்படுதல். 

A-mend'a-ble, a. தAருந்தக்கூடிய, சீர்ப் 
படத்தக்க. 

A-mend'ment, s. இருத்தம், தணிவு, சகா 
யம், சீர்ப்படுகை, கைமாறு, பிரதியு 
பகாரம், நட்டஞ்சரிக்கட்டுகை. 

A-mends’, s. pl. பதில், ஈடு, பிரதி. 
A-mens'i-ty, 8. வசதி, சவுக்கியம், சோக 

ரியம், கண்ணுக்குக்குளிர்ச்சி, Ose 
தளிப்பு. 

A-merce’, v. 4. குற்றம்போடுதல், அபரா 

தம்போடுதல், தண்ட ம்போடுதல். 
A-merce'ment, 8. அபராதம், குற்றம், த 

ண்டம். | 
A-mer'cer, s. தண்டஞ்செய்வோன், ௮ 

பராதமிடுவோன், குற்றம்போடுவோ 
ன். 

A-mer'i-ca, 5. அமெரிக்காதேசம். 
A-mer'i-can, s. அமெரிக்காதேசத்தான். 
Am'e-thyst, s. செவ்வந்திக்கல், சகந்திக் 

கல். 
Am-e-thyst'ine, a. செவ்வந்திக்கல்லுக்க 

டுத்த, செவ்வந்திக்கற்போன்ற. a 
A-mi-a-bil'i-ty, 5. னேடிக்கப்படத்தக் 

கதன்மை, நேசத்துக்குரியது. | 
A'mi-a-ble, a. நேதிக்கப்படத்தக்க, மன 
'துக்கினிய, வசீகரமுள்ள, மனதுக்கே 

ற்ற, இதமான. 
person, நேசிக்கப்படத்தக்கவன்,மன — 
துக்கின்பமானவன், சற்குணன். d 

A'mi-a-ble-ness, 8. நேசிக்கப்படத்தக்க © 

தன்மை, இசைந்தகுணம், வசீகரம். 
A'mi-a-bly,adு.கேசமாய்,நேடிக்கப்பட. — 

த்தக்கதாய், இசைவாக, இணக்கமாக. — 
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Am'i-ca-ble, a. Aனைகிதமுள்ள, சமாதா 
னமுள்ள, இணக்கமான, Corner, இ 
ராசியான. 

Am'i-ca-ble-ness, s. இணக்கம், இராசி, 
ஒருமைப்பாடு, சமாதானம், நேர்மை, 
சினேகம், ஐக்கம், 

Am!'i ca-bly, adv. இணக்கமாக, இராசி 
யாக, சமாதானமாக, ஐக்கமாக. 

A-mid', இடையிலே, உள்ளே, 
A- midst’, PT: ¢ ஊடே, நடுவிலே, மத் 

தியிலே. 
A-miss', adv. தப்பாய், தவறாய்,பிசகாய், 

பிழையாக. 
do not take it amiss, கோபித்துக்கொ 
ள்ளவேண்டாம். 

Am‘i-ty, 5. சமாதானம், சினேகம், தோ 

ழமை, ஐக்கம். 

Am-mo’ni-a, 8. sவச்சாரம். 

Am-mu-ni'tion, s. குண்டுமருந்துமுதலி 
யயுத்ததளபாடம், இரஸ்து. 

Am’ nes-ty, $ * குடிகள்செய்தகலகத்தை 

அரசன்பொறுத்துவிடுகை, பொறுதி, 
மன்னிப்பு. 

A-mon 
An es 

one among them, அவர்களிலொருவ 
ன், அவைகளிலொன்று. 
he is among them, அவர்களுக்குள்ளி 
‘GEE pon. 

one among a thousand, ஆயிரத்திலொ 
ன்று. 

Am’o-rist, s. ஈண்பன், நேசன். 

Am'o-rous, a. கrாமமுள்ள,மோகமுள்ள, 
காமச்சேட்டையுள்ள, ரேசமுள்ள. 
looks, மோகப்பரார்வை. 
actions or sport, smueS%ev, மோகாபி 
நயம். 
words, சரசச்சொல், மதுரமொழி, இ 
ரசவார்த்தை. 

Len இடையில், ௨ 

_ Am'o-rous-ly, adv. மோகமாய், காமமா 

——_— தனு ட் ஆனு, 

ய், அன்பாய். 

Am'o-rous-ness, 8. காமம், மோகிப்பு. 

A-mount', 5. ஆகத்தொகை, தொகை, ௮ 
டக்கம். 

_ A-mount, (to) v. m. தொகையாகுதல், மு | 
முத்தொகையாதல், ஆகுதல், காணுத 
ல், கூதெல். 
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A-mour’,s. sre சருவமணம், Sora its 
ல், களவொழுக்கம், காமகடை, மோ 
கநடை. 

Am-phib'i-ous, a. நிலத்திலும்கீரிலும்வா 
முறை. 
of a mixed nature, இருதன்மையுள்ள. 

Am-phib'i-ous-ness, s. dus Gay wef ay 
ம்வாழுந்தன்மை. 

Am-phi-the’a-tre, யுத்தமண்டபம், 
Am-phi-thé’a-ter, “i Linaous HT 

ங்கம். 
Am'ple, a. தாராளமான, நிறைவான, பூ 
ரணமான, விசாலமான, விஸ்தார 
மான. 

Am-plifi-cate,v.a. பரப்புதல், விரித்தல். 
Am-pli-fi-ca'tion, s. விருத்தி, விரிவு, வி 

ஸ்தாரம், விசாலம். 

Am'pli-fi-er, s. விருத்தியாக்குவோன், 
விஸ்தாரமாக்குவோன். 

Am'pli-fy, v. a. விஸ்தாரப்படுத்துதல், வி 
பரித்துச்சொல்லுதல். 

Am'pli-fy, v. n. விருத்தியாதல், அதிகப் 
படுதல். 

Am'pli-tude, s. பரப்பு, விஸ்தாரம், வி 
சாலம. 

in astronomy, அக்கரம். 
of the sun, குரியாக்கிரம். 

Am'ply, adv. தாராளமாய், பூரணமாய், 
விரிவாய். 

Am’pu-tate, v. a. அங்கசேதனஞ்செய்த 

ல், சேதித்தல், குறைத்தல், அங்கபங் 
கமாக்கல். 
anarm, கையைவெட்டுதல், கைவா 
ங்குதல். 

Am-pu-ta'tion, s. அங்கசேதனம். 
Am/ப-let, s. காப்பு, இரட்சாபந்தனம். 

case, அட்சரக்கூடு, கெவிடு,தாயித்து. 
A-mise’, v.a. பராக்குக்கரட்டுதல், £6 

தோஷப்படுத்துதல், கோரணிகாட்டு 
தல். 
one’s self, பொழுஅபோக்குதல், 

with promises, ஆசைவார்த்தைசொல் 
ஓதல், இச்சகமபேசுதல். [ல். 

with stories, பேச்சினால்வசப்படுத்த 
A-muse'ment, s. கொண்டாட்டம், பரா 

க்கு, பொழுஅபோக்கு, வினேதம். 

A-mis'er, s. வினோதன், சத்திரவினோ 
தன், மனேலி, 
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Amusing, , | லனோதமான, பொழு 
A-mu’sive, f னல 

An, art. ஒரு, ஓர். 

An-a-bap’tist, s. சருவாங்கஸ்கானகன். 
An-ach’ro-nism, $. srலவெண்ணிற்பி 

சகு. 
An-a-con'da, 8. மலைப்பாம்பு. 
An’a-gram, 8. எழுத்துமாற்று, கட்டக்கூ 

ட்டு, 

An-a-gramma-tism, 5. எழுத்துமாற்று 
கை, கட்கெகூட்டாக்குகை. 

An-a-log’ic-al, a. ௨வமையான, உருவ 
கமான, ஒப்பான, Solus. 

An-a-log'ic-al-ly, adv. போல, உவமை 
யாக, ஒப்ப. 

A-nal’o-gize, t. a. ௨லமையாற்காட்டுத 
ல், ஒப்புமையால்விளக்குதல். 

A-nal/o-gous, a. பொன்ற, ஒப்பான, உ 
வமையான, போலியான. 

A-nal’o-gy, 8. ஒத்ததன்மை, ஒத்தபோக் 
கு, ஒப்புகடை, போலி, அல்லியம். 

A-றal'y-sis, 8. கூனுயாடு, பகுப்பு. 

as syllabus, அட்டவணை, தொகுதி, 
பகுப்பு. 
in grammar, பதமுடிப்பு, பதச்சேதம், 
in logic, அர்துவயம். 

An'a-list, s. கூனுப்டுத்துநறவன், பகுப் 
போன், பங்கிடுதிறவன். 

An-a-lyt'i-cal, a. Roa றான, பகுதியா 
ன, பகுதிப்பாடான. . 

An-a-lytic-al-ly, adv. கூறாய், கூறுபா 
டாய், வகையாய். 

An'a-lyze, v.a. கூறுபடுத்துதல், பகுத் 

தல், 

An'a-lyz-er, 
An'a-lyst, * 

தீதுவோன். 

A-nirchiic-al, a. தன்னாசுபற்றான, கல 
கமுள்ள, அரசாட்சியில்லாத, அடங் 
காப்பற்றான. 

மூல பதார்த்தங்களைப் 
ட hell கூறுபடு 

An'arch-ism, s. குழப்பம், கலகம். 
An’arch-y, s. ௮ரAன்மை, ஊர்க்கலகம், 

தாறுமாறு, சன்னரசு. 

A-nath'e-ma, s. சாபம், சபிப்பு. 
A-nath’e-ma-tize, v. a. சபித்துத்தள்ளு | 

தல். ati 
A-nath’e-ma-tiz-er, s. சபிக்கிறவன். 
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An-a-tom ic-al, a. சா ரக்கூறுக்கடத்த, தா 

அசாத்திரத்துக்கடுத்த. 
An-a-tom’ic-al-ly, adv. தாத சாத்திரத்துக் 
கடுத்ததாய்,இரணவித்தைக்கடுத்ததாய். 

A-nat'o-mist, s. அங்காதிபாதசாத்திரி, 
தாதுவயித்தியன், உடற்கூறறிக்தோ 
ன், அங்கபண்டிதன். « 

A-nat'o-mize, v. a. உடம்பைக்கூறுபடு 
த்துதல், உடம்பைப்பிரித்துப்பார்த் 
தல். 

A-nat/o-my, 5. அங்காதிபாதசாத்திரம், 
சரீரக்கூறுபாடு,  ௮ங்கசோதனைவித் 
தை, உடற்கூற்றிலக்கணம். 
as skeleton, sங்காளம், உடன்முழு 
வெலுமபு. 

An'ces-tors, (pl.) s. முன்னோர்கள், முற் 
பிதாக்கள், மூதாட்கள், பரவணியார். 

An-ces'tral, a. பரவணியான, பரம்பரை. 
யான, ப்தி, மூதாட்கட்கு 
ரிய, வமிசவழியான. 
connections, உரிமைவ ழி, உரித்து, வ 
Meas. . 
descent, பரவணி, பரம்பரை, வமிச 
வரிசை. 

property, உரிமைப்பொருள், பரவ 
ணிப்பொருள். 

An'ces-try, s. மூதாட்கள், கோத்திரப்பி 
தாக்கள், முன்னடியார். 

Anch’or, s. sங்கூரம். 
fluke, sங்கூரப்பல். 
stock, sங்கூரம். 
wooden, காவி. 
to be at anchor, sஙகூரம்போட்டிரு 
த்தல், கல்லுப்போட்டிருத்தல். 
to weigh anchor, LES கருகல், 
கல்லுத்தூக்குதல். 

Anchor, ». a. sங்கூரம்போடுதல், BHR. 
ரம்விடுதல். 

Anch'or-age, s. sங்கூரம்பிடிக்கத்தக்க 
இடம், ஈங்கூரம்போமடுியிடம். 
as duty, கங்கூரவாடகை. 

Anch'o-ress, s. தவப்பெண், பைமை. 
Anch’'o-ret, லிரா | 

யாசி,துறவி, வனவாசி. Anch'o-rite, ~ 

An‘cient, s. விருத்தன், முதியோன். 

; 

An'cient, a. பழைமையான, முதுமையா . 
ன, பூருவ; ஆதி, தொல், புராதன, 
பூர்வீக, 

Ee பல் ந னு 
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story, பழங்கதை. 
practice, பழயவமழக்கம. 

history, இதிகாசம், பூருவசரித்திரம், 

sciences, பூருவசாத்திரங்கள், பூருவக 
லைக்கியானம். 

An'cient-ly, adv. பூர்லீகமாய், முற்கால 

தீதிலே. 
An‘cient-ness, s. பூருவதன்மை, பூர்வீகம்; 

பூர்வகம், ஆதியுள்ளது. 

An'cients, pl. s. மதிர்க்தவர்கள், முன் 
னோர்கள்; பழையோர், மூத்தோர், பூ 

ர்வீகத்தார்; முன்னுள்ளோர்; மூதா 

தைகள், WAC யார். 

And, conj. உம், கூட, பின்னையும். 

ரய 1, ஈீரும்நானும், நீயும்நானும். 
you must read and write, Sa 7Aésq 
ம்எழுதவும்வேணும். 

come and read, வந்துவாசி, 

four and six, sாலும் ஆறும். 

And'i-ron, s. விறகுதாங்கி. 

An-drog'y-nal, ஆண்பெ ரில் 

An-drog'y-nous,  ™ ட்சணமுள்ள, இ 
ருபாலிலட்சணமுள்ள. 

An'ec-dote, s. sதை, நூதனக்கதை, FEI 
கதி. 

A-new’, adv. இரும்பவும், புதிதாக, நவ 
மாக, HSS. 

An'gel, s. sூதன், தேவதூதன். 
AE, (Madu, தேவ தூசரு n-gelic, a. டுக் 
An-gel'ic-al, சகடுத்த 
Anger, s. எரிச்சல், கோபம், செம், ம 

2ம், முனிவு. I 
An'ger, ». a. சொபம்மூட்டுதல், கோப 

ப்படுத்துதல், எரிச்சல்மூட்டதெல். 

gle, 5. கோணம், தொங்கல், மூலை. 
triangle, முக்கோணம், திரிபுசை. 
right, தீர்க்ககோணம், நேர்கோணம் 
acute, கூர்க்கோணம். 
obtuse, சேண்கோணம், விரிகோண 
ம், ஏண்கோணம். 
isosceles, அவிசமபுசுத்திரிகோணம், 
துவிசமபுசை. 
equilateral, சமகோணம் ,சமதிரிபுசை. 

for fishing, sரண்டில், வெளிசம். 
Angle, v. a. கaண்டில்பொடுதல், 

i Angler, s. தரண்டிற்காரன்; . தூண்டில் 
போடுறெவன். 
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இங்கிலீசப்போங்கு. 
An'gli-cize, v.a. இங்கிலீசாக்குதல், இ 

ங்கிலீசுப்பாவைப்போங்காக்குதல். 
An‘gri-ly, adv... கோபமாய், 

பாய். 
கண்டிப் 

An'gry, a. கோபமுள்ள, சனமான, எரி 
வான, முனிவுள்ள. 

person, கோபி, கோபக்காரன், ஒற்ற 
க்காரன். 
wound, எரிகறஇரணம், னெந்தபுண். 
to be angry; வெகுTுதல், கோபங் 
கொள்ளுதல். 

Anguish, s. ஆகுலம், கவலை, கிலேசம், 
மனவேதனை, வேதனை, வியாகுலம், 
யாதனை. 

to be in anguish, அழுங்குதல், வேத 
னைப்படுதல், வருந்துதல், யாதனைப்ப 

டுதல், 

An'gu-lar, a. கோணமான. 
An'gu-lar-ly, adv. கோணமாய், 

யாய். 

An’gu-la-ted, a. கோொணமுள்ள, புசமு 
ள்ள. 

An-he-la’tion, s. இளைப்பு, சிற்றிளைப்பு. 

மூலை 

A-nilli-ty, 5. விருத்தைத்தன்மை, த்த 
ன்மை.. 

An-i-mad-ver'sion, s. கண்டிப்பு, கடிற் 
அகொள்ளுகை, 

An-i-mad-vert’, v.n. வசாரணைபண்ணு 

தல், கண்டித்தல், கடிர்துதண்டித்துக் 
கொள்ளுதல், குறைசொல்லுதல். 

An-i-mad-vert'er, s. கண்டக கிறவன், & 

டிந்துகொள்வோன். 

An'i-mal, 5. வன், உயிர், பிராணி, செ 
ந்து, மிருகம், வேபிராணி. 
appetites, தேக இச்சைகள், தேக ரசை 

கள், அவா, ஆசை, எட்டைகள். 

spirits, பூரிப்பு, உற்சாகம், முயற், 
ஊக்கம். 

creation or system, சரவர்க்கப்படை 
ப்பு, இயங்குதிணையானசிருட்டி, பி 
ராணிவருக்கம். 

-enjoyments, } Aற்றின்பங்கள், சரீரா 
pleasures, § போகங்கள், மாமிச 
விச்சைகள், லெளகேவிச்சைகள். 

desires, சரரவாசைகள், சிற்றின்பவி 
சசைகள், 
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frame, சரீரக்கட்டு, சரீரபந்தனம், உ 
டம்பு, சடம். 

functions, | உடற்குணங்கள், கரண 
powers, க் சரீரதத்துவங்கள். 

heat, சரீரவனல், சீவாக்கினி. 
instinct, சபாபஉணர்ச்சி, இயல்பு. 

life, உயிர், வன், பிராணன். 

senses, புலன்கள். 
An'‘i-mal, a. சலியத்துக்கேற்ற, Faas 

கேற்ற, சரப்பொருளுக்கேற்ற. 

An-i-mal'cule, s. ரமி, நூரா்கள்ற்குர் 
தோன்றாதவுயிர், Hogue. , 

Animate, ¢. a. உயிர்ப்பித்தல், எவுதல், 

தயிரியப்படுத்துதல். 
as quicken, உயிர்ப் பித்தல். 

as stimulate, தைரியப்படுத்துதல், தி 

டப்படுத்துதல், திடன்சொல்லுதல், 

உற்சாகப்படுத்துதல், அண்கதெல், ௭ 

வுதல். 
as rouse, களப்புதல், தூண்டுதல், தயி 

ரியப்படுத்தல், எவுதல். 

An‘i-mate, a. fவனுள்ள, உற்சாகமான. 

beings, உயிர்ப்பிராணி, சரப்பொரு 

or, Ga cnet. 

animate, and inanimate, #77#710, €7 
LOFT LD. 

nature, சங்கமம், உயிர்வருக்கம், உயி 
ருள்ளசிருட்டி. 

consonant, உயிர்மெய்யெழுத்து. 

An'i-ma-ted, a. உயிரான, திடனான. 
body, உயிருள்ளசர் ரம், உயிருள்ளவ 
ஸ்து. 

discussion, வேகமானதருக்கம், எழு 

ப்புதலானபேச்சு. 

person, உற்சாகமானவன். 
scene, உற்சாகக்காட் சி, தைரியக்கா 
த; 
speech, இடனmானபிரசங்கம், ஏவு 
பேச்சு. [௪. 

An-i-ma/tion, 8. உயிர்ப்பு, இடன், முயற் 
mental, மனோற்சாகம்,மனவெழுச்ரி. 
physical, சரீரச்கிளர்ச்சி, துடியாட் 
டம். 

suspended, அடக்கம், உயிரடக்கம், 

மூச்சடக்கம், பிறக்ஞனையின்மை. 
An'i-ma-tive, a. முயற்ககொடுக்றெ, 
An'i-ma-tor, 5. உயிர்ப் பிக்கறவன், முய 

ற்சிசொடுக்நறெவன், எழுப்புறெவன். 
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An-i-mos'i-ty, s. பகை, பகைமை, வ 
ன்மம், வைராக்கியம். 

Anise, (seed) s. சோம்பு, gare, ஈட் 
சத்திர£ீரகம். 

Ankle, s. கரடு, காற்பரடு, கணு, கணு 
க்கால். 

rings, காலணி, தண்டை. 

Anklet, s. சதங்கை, 
An‘nal-ist, s. சரித்திரகாரன். 
Annals, (pl.) s. சரித்திரப்புத்தகம், வ 

ருவ£ாந்தக்கதைகள், தினசங்கதிகள். 

An-néal’, v. a. குட்டினாலேபதப்படுத் 
தல், வாட்கெல், காய்ச்சித்தோய்த்தல் 
சுடதெல். 

An-nex', v.a. ஈற்றிற்சேர்த்தல், ஒட் 

தல், கூட்கதெல். 

to be annexed, கூதல், ' சேர்தல், 
கூட்டுப்படுதல், சேர்படுதெல், 

An-nex-a’tion, A கூட்டுகை, சேர்த்து 
An-nex’ment, ~~ கை, ஓட்டுகை, பற 

ற்வைக்கை. 

An-ni‘hi-la-ble, a. அழிக்கத்தக்க, அழி 
யத்தக்க, ஒழியத்தக்க. 

An-ni’hi-late, v.a. அழித்தல், நிருமூல 
மாக்குதல், இன்மையாக்குதல், குனி 
யமாக்குதல், நாசம்பண்ணுதல், GI 
டைத்தல், நிக்கரகம்பண்ணுதல். 
to be annihilated, அழிதல், தீர்தல், 
தொலைதல், குனியமாதல். 

An-ni-hi-la'tion, s. அழிவு, நிருமூலம், 
சங்சரிப்பு, குனியம், நாசம். 

An-ni-vers'a-rv. 8. வருடக்கொண்டா y> 

ட்டம், வருஷத்திருநாள், சம்வற்சர 
உற்சவம். 

An-ni-vers'a-ry, a. வருடாந்தர, வருஷ 
த்துக்குவருஷமான, வருஷமொருமு . 
றைகொண்டாடுதிற. 

An'no—Dom’i-ni, s. இரட்சகரவருஷம். © 
An'no-mun’di, s. உலகரப்தம், உலகமு © 

ண்டாடிச்சென்றவருவஷம். 
An'no-tate, v.a. உரைபண்ணுதல், வி 

யாக்கியானம்பண்ணுதல், வியார்த்தி 
பண்ணுதல். 

An-no-ta'tion, s. உரை, விஸ்தரிப்பு, வி 
யாக்கியானம். 

An-no-ta'tor, s. உரைகாரன், வியாக்கி 
யானி. 

1 
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An-nounce’, +. a. அறிவித்தல், பிரசித்த 
ப்படுத்துதல், கூறுதல். 

An-nounce'ment, s. dரசித்தம், கூறுகை. 
An-noun'cer, s. Jrத்தப்படுத்துவோ 

ன், கூறுவோன். 

An-noy’, v. a. இடைஞ்சற்பண்ணல், ௮ 
லட்கதெல், அலைத்தல், தலையடிபண் 
SENSO, அலைக்கழித்தல், சோலிபண் 

ணுதல். 
An-noy’ance, s. அலைவு, அலைச்சல், தலை 

யடி, இடைஞ்சல், சோலி, தொல்லை, 
An-noy’er, s. சோலிக்காரன், தொந்த 

வுகான். 

An'nu-al, s. ஒவ்வொராண்டிலுக்தோன் 

அம்புத்தகம் 
An‘nu-al, a. வருஷாந்தாமுள்ள, வருஷ 
க்கத். 
plant, வருஷப்பயிர், ஓராட்டைப்ப 
யிர். 

Annually, adv. வருடந்தோறும், வரு : 
ாநதரமாக. [ன். 

An-nii’ i-tant, s. வருடாந்தரவரத்துக்கார 
An-nii-ty, s. வருட ஈந்தரவரத்து. 
An-nul’, v. a. மாற்றுதல், அழித்துப்போ 

தெல், சிதைத்தல், தள்ளுதல், பரிகரி 

கீதல். 
a document, சாதனத்தையழித்துப் 
Cun@sea. 

a law, கட்டளையைமாற்றுதல். 
a legal decision, தர்வையையறழித்தல். 

An nu-lar,a. வட்டவடிவான, விருத்த 
I மான. 

eclipse, கண்டவிரெகணம், வலயக் 
கிரகணம். 

_சிமleரy, a. வட்டமூள்ள, விருத்த 
மான. 

_ An-nul’ment, s. திறுத்துகை, விடுகை, 

அழிப்பு 
An-nu'me-rate,v.a. கூட்டதெல்,, சேர்த்த 

ல், சொகுத்தல். 
An-nu-me-ra'tion, s. கூட்டுகை, தொகு 
pie. 

: _An-nun'eiate, v. a கூறுதல், பிரசித்தம் 

பண்ணுதல். 

பு; பிரசித்தம். 
} An'o-dyne, s. சரோலாற்றுமருந்து, மது; 
— இலகிறி. 
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An‘o-dyne,a. கொவாற்றுகெற, இலகிரியு 
ள்ள. 

A-noint', +. a. எண்ணெய்பூசுதல், அபி 
வெகம்பண்ணுதல். 

A-noint'ed, s. Aறிஸ்துநாதர், அபிவேக 
நாதர், அபிஷேகன். 

A-noint'er, s. எண்ணெய்பூசுவோன், ௮ 
பிவ்கம்பண்ணுவோன். 

A-noint'ing, s. அபிஷேகம், தயிலமாட் 
டல். 

A-noint'ment; 8. அபிஷேெகம்பண்ணு 
கை, எண்ணெய்யாட்டுகை. 

A-nom-a-listic, a. லிபரீதமுள்ள, நெறி 
வழுவுள்ள, ஒழுங்குவழுவின. 
equation, மந்தபலம், மந்தச்சா. 

in astronomy, மந்த, சாமண்டல. 

month, சாமண்டலமாதம். 

year, மக்தஆண்டு, 
A-nom'a-lous, a. ஏகதேசமான, நெறிவ 
are, ஒழுங்குதவறின. 

A-nom/a-ly,s. ஏகதேசம், ஈவநூதனம், 
இல்லாததூதனம், விபரீதம். 
in astronomy, மந்தம். 
mean anomaly, மத்தியமந்தம். 

A-non!,.adv. உடனே, 

ever and anon, 94s. 
A-non’y-mous, &. பெயரில்லாத, பெயர் 

காட்டாத, கையொப்பமற்ற. 
A-non'y-mous-ly, adv. பெயரில்லாததா 

ய், கையொப்பமில்லாததாய். 
An-btb'sr, a. வேறொரு, பின்னொரு;,,ம 

DOGG. 
person, வேறொருவன். 
thing, வேறொன்று. 
yet another, பின்னுமொருவன், இன் 
னுமொருவன், இன்னுமொன்று. | 
one with another, கத்துக்கு, ஏகசக 
டாய், ஒரொட்டிக்கு. 

one from another, ஒன்றுக்கொன்று, 
ஒன்றிலிருந்தொன்று. 
every other one, ஒன்றைவிட்டொ 

ன்று. 

An’ swer, 8. விடை, மறுமொழி; உத்தர 
ம், பிரதியுத்தாம். 
as result, amount, 

ம்; முடிவு. 
in law, உத்தரம், உத்தரவாசம்; மத 

மொழி. 

தொகை, அடக்க 

Ed 
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to a petition, e.க்சரவு. மறுமொழி. 
An'swer, v. மறுமொழிசொல்லுதல், ௭ 

இருரைத்தல். 
a suit, I een FINES 

டுதல், உதவுதல், HOE, காணுதல். 
as indemnify, உத்தரித்தல், சரிக்கட் 
டுதல். 

as succeed, Aத்தியாதல், கைகூடுதல். 

expectation, சரிக்கட்தெல், கூதெல், 
நிருவாகம்பண்ணுதல். 

in law, உத்தரவாதம்பண்ணுதல். 
a letter, om@urisJOwapse. 

An'swer-a-ble, a. மறமொழிசொல்ல 
க்கூடிய. 

as amenable, வகைசொல்லவேண்டி 
ய, உத்தரவாதம்பண்ணவேண்டிய, ம 
அமொழிசொல்லவேண்டிய. 
as corresponding with, இசையத்தக்க, 
இணங்கிய, ஒத்துவருறெ. 
as equal, சரியான, ஒப்பான, சம 
மான. 
person, வத்த்ரலிரலி, பிணையாளி. 

An'swer-a-ble-ness, s. உத்தரவாதியாகு 
கை, ஈடானது. 

An'swer-a-bly, adv. ஏற்க, இணங்கிய, 

தக்க, தகுந்த, 
Ant, 5. எறும்பு, பிபீலிகை. 

red, (pry. 
small red, worerner, சிற்றெறும்பு. 
white, கறையான், செல். 
common black, ஒழுக்கெறும்பு, குகை. 
large black, கட்டெறும்பு. 
white with wings, ஈசெல். 
hill, புற்று. 
eater, அழுங்கு. 

An-tag’o-nism, s. எதிர், பகை,விரோதம், 
An-tag’o-nist, s. எதிரி, பகையாளி, சத் 

அரு, விரோதி, 
An-tag’o-nist, எதிரான, விரோத 
An-tag-o-nist'ic, a. | மான. 

principle, எதிர்க்கோட்பாடு, மறுதலை 
யானகருத்து. 

An-tag’ o-nize, vn. எதிர்த்தல், விரோதி 
த்தல், I 

An-tag’o-ny, s. விவாதம், யுத்தம், சண் 
டை. 

Ant-dr'chist, s. ஆட்சக்குவிரோதி, இரா 
சப்பிரமாணவிரோலு. 
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| Ant-ire'tic, a. சென், செற்குள்ள, Oe 
சண. 
circle, தென்சக்கரம். 

Ante, a. எதிரான ,முன், முன்னான. 
An-te-céde’, v. n. முந்துதல், முந்திப் 

போதல், 

An-te-céd’ence, ; ; : 
An-te-ced'en-cy, * { PEBEN PY 

An-te-céd’ent, s. மன்மொழி, முந்தின 

அ, முன்னிற்பது, முற்குறிப்பு. 
An-te-céd’ent, a. முந்தின, முன்போ 

ன, முன்வந்த. 
An-te-céd’ent-ly, adv. முன்ே ன, முந்த, 

முந்தி, 
An'te-cham-ber, s. தல’oைவாசல், முதற் 

சாலை, வெளிமண்டபம். 
An'te-chap-el, s. சோவலிற்பிரகாரம். 
An'te-date, s. முந்தினதேதி, 
An'te-date, v. a. தேதியைமுந்தினதாக 

ப்போடுதல். 
as anticipate, முக்திப்பெறுதல், மும் 
தியனுபவித்தல். 

An-te-di-li/vi-an,s- சலப்பிரளயத்துக்கு 
முன்னுள்ளோன். 

An'te-lope, s. மான், 
An-te-me-rid‘i-an, 4. முன்னேரத்துக்கு 

ச்சேர்ந்த. 

An-te-met/ic, a. உவாந்தியைத்தடுக்திற, 
.” உவாந்தியைமறுக்திற, 
An-te-mun‘dane, a. உலகத்துக்குமுன் 
னை. 

An-ten/ne, s. தத்துக்ளிமுதலியவற்றி 
ன்தம்பி, ஈத்தைமுதலியவற்றின்கொ 
ம்பு. | 

An'te-pist, s. முன்சுவைத்தறியும்படிய 
னுப்பும்போசனம், மாதிரிப்போசன 
ம், அச்சாரம். 

An'te-pe-nult’, s. ஈற்றயலுக்கயல். : 

An-té'ri-or, a. முன், எதிர், முன்னுற்ற. 

An-te-ri-or'i-ty, s. முன்பு, முதுமை, (மு 
துகை. q 

An-te-room, s. 7876p. q 
An'them, OE ஞானசங் கதம், ஞாணதந்க்த 

னம். { 

An'ther, s. அல்லிமுகை, பூந்தாது, ம 1 
கிழ். j 

i 
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Ant-hill, s. கறையான்புற்று, எறும்புப்பு 

DD, YOM 
to form ant-hills, புற்றெடுத்தல். 

An-tho-log‘ic-al, a. புட்பசாத்திரத்துக்கு 
ரிய. 

An-thol’o-gy, s. புட்டஇலக்கணம், புட் 
பஇயலறிதநூல். 

in literature, பலகலைத்திரட்டு, இல 
கீகியசங்கிகம். 

An'tho-ny’s-fire, s. கொள்ளிக்கரப்பன். 
An'thra-cite, s. Sars, கற்கரி, நிலக் 

கரி. 

An-thro-poph’a-gi, s. pl. sரமாமிசபட்ச 
கள். 

An-thro-poph’a-gy, 8. 
ணம். 

An'ti, prep. விரோதமான, எதிரான. 
Antic, s. சேட்டைக்காரன், சல்லித்த 

CTS STI COT. [ரன். 
as buffoon, &c. கோமாளி, பகிடிக்கா 
as oddness, சேட்டை, பதிடித்தனம், 
சல்வித்தனம். 

An'ti-cham-ber, s. கொலுமண்டபம். 
An’'ti-christ, s. ௭திர்க்கிறிஸ்து, கிறிஸ் 

அவுக்கெதிராளி, போலிக்கிறிஸ்து. 
An-ti-christian, s. SAறிஸ்துமார்க்கவி 

ரோதி. 
An-ti-christian, a. Sறிஸ்துமார்க்கத்து 

க்கெதிரிடையான. 
An-tic'i-pate, v.a. முன்னினைத்தல், மு 

ன்னறிதல், முன்னேறுதல். 
as take before another, &c. (முந்திக் 
கொள்ளுதல். 

as foretaste, foresee, முன்னறிதல், 
முன்னுணர்தல். 

one’s wants, ஒருவனுக்குத்தேவைய 
றிந்துசெய்துவைத்தல், ஆயத்தம்பண் 
LO EV, எத்தனம்பண்ணுதல். 

_ An-tic-i-pa'tion, s. முந்திக்கொள்ளுகை, 
முந்திச்செய்கை. 

நரமாமிசப்ட்்௪ 

as fore-taste, முன்னறிவு, முன்னு 
CRT TAY. 
 An- -tic'i-pa-tor, s. வரவுகாத்திருக்கறெவ 
ன, penis “i ls 
_ An-ti-cli‘max, s. வரவரக்குறைத்துப்பே 
«es, படிப்படியாய்த்தாழ்த்திச்சொ 

 லலுகை, வரவர இழிவாக்கிப்பேசு 
கை, 
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An'tic-ly, adv. சேட்டைத்தனமாய், ௪ 
ல்லித்தனமாய். 

An'ti-d6-tal, a. மாற்றத்தக்க, தடுக்கத்தக் 
க, நீக்கத்தக்க, விலக்கத்தக்க. 

An'ti-dote, s. மருந்து, மாற்றுமருந்து, 
மாற்று. 

An-tim’e-ter, s. கொோணங்களையளக்குங் 
கருவி. 

An'ti-mo-ny, s. அஞ்சனக்கல், மீலாஞ்ச 
னம், கருநிமிளை. 
sulphate of, ஏ@சனக்கல். 

An-ti-no'mi-an, s. பழையஎற்பாட்டை 
நிஸ்கரிக்றெவன், ஞாயப் பிரமாணவி 
ரோதி. 

An-tip'a-thy, s. பகை, மனவெறுப்பு, ௮ 
ரோசம், ஒவ்வாமை. 

An-tip'o-dal, a. எ௭திர்ப்பக்கத்தாரான. 
An-tip'o-des, s. பூச்சக்கரத்தின்மறுபுறத் 

தார். 

An-ti-qua’ri-an, ; ரு வவிசேடாப்பி 
An'ti-qua-ry, © யாரி, பழையபொ 

ருளைஆராய்றெவன், புராதனக்கலை 
Gh OO. 

An'ti-quate, v. a. பவமைமையாக்குதல், ப 
ழையதென்றுகழித்தல். 

An'ti-qua-ted, a sகளையப்பட்ட, தள்ள்ப் 
iad pf a 

person, பழையவன், முதியவன். 
usage, பழையவழக்கம். 

An'ti-qua-ted-ness, s- பழைமை, தொன் 
மை. 

An-tique’, a. பூருவமான, 
யான. 
as odd, கேோரணியான, பொய்வேட 
மான. 

An-tique’ness, s. பழைமை, தொன்மை. 
An-tiq'ui-ty, 8. பூறாவ ம், புராதனம், தொ 

ன்மை, பழையகாலம். 

பழைமை 

as the ancients, பூருவதீதார, முன் 

னோர், மூதாட்கள். 

An-ti-sep'tic, s. wud சம்அழுகாமற்பரி 
கரிக்கும்மரும்து. 

An-ti-so’cial, a. கூடியிராத, பேதமுள் 

Ory கொள்கையில்வரக, ஒன்றுகூட்ட 

ற்ற. | 
An-tith’e-sis, s. எதிர்மறை, விரோதமொ 

பி, முரண்மொழி, எதிர்மொழி. 
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as controversy, தருக்கம, 

வாது. 
‘An-ti-thet'ic-al, a. எதிர்மறுப்பான, வி 

ரோதமான. 

An’ ti-type, s. முன்னடையாளம், Ye 

Loc sh அடையாளப் 

பொருள். 

and type, இலட்சணமும் இலட்சிய 

ம் பொரு oe நிழலும். [ன. 

An-ti-typ‘ic-al, முன்னடையாளமா 

Ant'ler, s. ன்னைப் , மான்கொம் 

பு, கலைமுதலியவற்றின்கொம்பு. 

A's, 8. ௮பானம், குதம். 

An'vil, s. அடைகல், அடைகு2ட, ௮ 

டையல், பட்டடை. 

Anx-ie-ty, 8. கவலை, TEED, கலக்கம், 

சஞ்சலம், தவக்கம், தவிப்பு, ஆவல். 

Anxious, a. sகவலையுள்ள, ஆவலுள்ள, 

சிந்தனையுள்ள. 

person, எண்ணமுள்ளவன், லிசாமு 
ள்ளவன். 

to be anxious, எண்ணங்கொண்டிரு 

த்தல், ஆவலரயிருத்தல். 

Anx'ious-ly, adv. கவலையாய், லிசாரமா 

ய், சிந்தனையாய். 

Anx’ious-ness, 8. கவலை, கலக்கம, க்ப் 

ப்பு; ஆவல், இச் 

An'y; a யாதேனும், யாதொரு. 

at any price, எந்தலிலைக்காவது. 

at any rate, எப்படியாகிலும், எந்தவி 

தத்திலும். 
any one, எவனாதிலும், எதாலும். 
is there any rice ? அரிசயுண்டா ? 
is there any one? ஆருமுண்டா? 
have you any thing to eat? Yféaa 
அமுண்டா?2 
any more, இனி, Bysshe அதிகம். 
any where, ஏங்கேயாதிலும். 
in any-wise, எப்படியாகிலும், 

A-ort'a, 8. சுழிமுனை, காந்தாரி, இரத்த 

மூலாதாரம். 

A-pace’, adv. £க்கிரமாய், 
to fly, விரைந்துபறத்தல் 
torain, தாரைதாரையாய்ப்பெய்தல், 
ஈன்றாய்ப்பெய்தல் . 

“walk, எட்டிரடத்தல், விரைவாய்நட 

த்தல், 

விரைவாய். 
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A-pirt', adv. ஐதாய், நீக்கலாய், பிரிவா 
க, தனியே, புறம்பாய். 

each apart, தனித்தனியே, புறம்புபுற 
ம்பாய், வேறுவேறாய். 

to go apart or alone, தனியேபோதல், 
பிரிந்துபோதல். 
to fly apart as break, தகர்ந்துதெறுத 
ல், வெடித்துப்பறத்தல், தூளாய்ப்பற 

த்தல். 
to dwell apart, தனித்துவாசம்பண் 

தல். 
to speak apart, தனித்துப்பேசுதல். 

to set apart, புறம்பேவைத்தல், நியமி 

த்துவைத்தல், வரித்தல். 
A-part' ment, s. அறை, 

inner, உள்ளறை. 
outer, வெளிக்கட்டு, வெளிச்சார், 

வெளிச்சாலை. 

upper, மேன்மாடம், மச்சு. 
Ap-a-thet'ic, a. இரக்கமில்லாத, சுவர 

ணையில்லாத, உணர்ச் சியில்லாத, 
சோம்பான. 

Ap/a-thy, s. சோம்பு, தாமதம், உணர்ச் 
சியின்மை, சுவரணையின்மை. 

Ape, s. குரங்கு, வானரம், மந்தி. 

Ape, v.n. சரசங்காட்தெல், சன்னைப 
ண்ணுதல், கோரணிகாட்டெதெல், போ 
லிகாட்டுதல், போலிபண்ணுதல். 

A-pé'ri-ent, s. விரேசனம், சுகபேதி, அ 
கைக்றெமருந்து, இளக்குமரு௩து. 

A-pé'ri-ent, a. இளக்கப்பண்ணுநிற, அ 
கைக்றெ, 

Ap’ er-ture, 5. கண், அவாரம், வாய், நீக் 
கல், வழி, நீக்கம், வெடிப்பு. 
of a wound, am, திறந்தவாய், வெடி . 
ப்பு. 
abscess, &c. Ai்திவிப்புருதி. 

A'pex, 8. உச், தலை, தலைப்பு; அனி, 
கூர். 

A-phél/ion, s. துங்கம், மந்தோச்சம். 
A-pher’e-sis, s. stave Geom. 
Aph'o-rism, s. பழமொழி, முதுமொழி. 
Aph'o-rist, s. பழமொழிபேசுறெவன். 
A'pi-a-ry, s. தேனீவிடு. | 

A-piéce’, adv. ஓவ்வொன்றுக்கு, 
வொருவருக்கு! 

A-pis, s. கல்விட்பம், இ௯ஃபவிக்ிரகம், 

as bee, தென், 

Qa 
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A'p-ish, a. குரங்காட்டமான, குரங்குச | 

சேட்டையான,கோர்திக்குணமுள்ள. 

A'p-ish-ness, 8. குரங்குவேஷம்,குரங்கு 

ச்சேட்டை, குரங்குத்தனம். 

A-poc'a-lypse; s. அறிவிப்பு, வெளிப்ப 
டுத்தல், வெளிப்படுத்தலாகமம். 

A-poc-a-lyp'tic, a. \ வெளிப்படுத்தலு 
A-poc-a-lyp'ti-cal, “’ § க்குரிய. 

A-poc'o-pe,s. sடைக்குறை. 
A-poc'ry-pha, 8. தள் ரூபடியாகமம், ௪ங் 

கமேராதநூல். 

A-poe'ry-phal, a. தள்ளூபடியான, சங்க 
மேராத, கட்கெகதையான. 

Ap'o-gee, 8. அங்கம், மந்தோச்சம், 
of the moon, மந்தொச்சம். 

A-pol’o-gize, v. a. மன்னிப்புக்கேட்ட 
ல், நியாயஞ்சொல்லுதல். 

A-pol’o-gist,s. மன்னிப்புக்கேட்போன், 
பரிந்துபேசுவோன், நியாயஞ்சொல் 
லுறெவன். [தை. 

Ap'o-logue, s. உவமை, கதை, கட்டுக்க 

A-pol'o-gy, s. மன்னிப்பு, சாட்ட்போ 
க்கு; நியாயம். 

Ap'oph-thegm, 8. பழமொழி, 
மொழி. 

Ap-o-plec’tic, 3 
pee elves சன்னியேறின 

Ap'o-plex-y, s. க்ஷி, 

 A-pos'ta-sy, 8. சமையஙிலைத்தவறு; கோ 

ட்பாட்டைவிடுகை, பாசாண்டம். 

 A-pos'tate, s. பதிதன்; சமையநிலைதவறி 

— னோன்,பாசாண்டன், கொண்டகோ 

ய்பாட்டைவிட்டோன். 

A-pos'tate, a. சமயநிலைதவறின, 
ண்டகோட்பாட்டைவிட்ட. 

_ A-pos'ta-tize, v.n. பதிதனாதல், சமைய 
நிலைதவறல், மருளவிழுதல். 

_ A-pos'tle, s. அனுப்பப்பட்டவன், அப் 
போஸ்தலன், தூதன். 

_ A-pos'tle-ship, s. அப்போஸ்தலத்தொழி 

ல், காது. 

Ap-os-tol'ic, da ரஸ்தலனுக்கு 
 Ap-os-tol’ic-al, ‘ரிய, தூதனுக்குரிய. 

_ A-pos'tro-phe, 8. முன்னிலையாரைவில 
க்கிப்பிறிதமுன்னிலையாரோ பேச 
ல், முன்னிலைப்பாடு, இதச்தானமைஇி 
ருந்தாராக்கிப்பேசல். | 
as contraction, இடரை க்குறை, 

௮ 

கொ 
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as sign of contraction, இடரை ககுறை 
யடையாளம். 

A-pos'tro-phize, v.a. மன்னிலையாக்கி 
ப்பேசுதல். 

A-poth'e-ca-ry, s . மருந்துக்கடைக்கார 
ன், மருந்துவியாபாரி. 
apothecary’s shop, மருகதுக்கடை. 

Ap'o-thegm, s. பழமெரழி, (see Apoph- 
thegm. 

Ap-o-thé’o-sis, 8. ஆவாகனம், பிரதிட் 
டை, அபிஷேகம். 

Ap-pall’, v. a. ஏங்கப்பண்ணுதல், ஏங்க 
வைத்தல், திடுக்கிடச்செய்தல், பய 

முறத்தல். 
appalling catastrophy, «ஙகத்தக்கயி 
OL WM, கெடிக்கத்தக்கசெய்கை. 

Ap-pa-ra'tus, s. கருவி,சத்திரவிதிக்கரு 
SET, உபகரணம், தளவாடம், முஸ் 

தது. 
Ap-par’el, s. உடை, உடுப்பு, வஸ்திரம், 
ஆடை; அணி, அணிகலன். 
elegant, sலலுடை , நல்லாடை, பா 
ரி, நாகம். 

Ap-par'el, v. a. உடுத்தல், அணிதல். 
Ap-par'en-cy, s. தோற்றம். 
Ap-par’ent, «. வெளியான, தோன்றி 

Dy காணக்கூடிய. 

as obvious, தெளிவான, விளக்கமான. 
not real, உருவெளித்தோற்றம், மாரீ ச, 
தோற்றமான. 
heavens, வrான மண்டலம், ஆசாயம 
ண்டலம். 

Ap-par’ent-ly, adv. தோற்றத்தின்படி , 
காண்றெபடி, விளக்கமாக. 

Ap-pa-rition, s. 67 ®, தோற்றம், உரு, 
தரிசனை. 

Ap-péach’, ». a. கற்றஞ்சாட்கதெல், GH 
றஞ்சொல்லுதல். 

Ap-péach’ment, s. குற்றச்சாட்டு, 
Ap-péal’, s. முறைப்பாடு, அபயம். 

to God, தெய்வத்தைநோதல், தெய்வ 
மத்தியட்சங்கேட்டல். 

Ap- peal’, v.n. முறைப்படுதல், நடுக்கே 
ட்டல், மத்தியட்சங்கேட்டல், அப 
யமிடல். 

to evidence, அத்தாட்சகொட்கெல், ௮ 

ச்தாட்பொர்த்தல், கடரந்ததைக்காட் 

Ose. 
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to authority, அதிகாரத்துக்கொப்புவி 
த்தல், தத்துவத்துக்கொப்புவித்தல். 
௦ வறக, போர்க்கறைகூவல், யுத்தத் 
துக்குக்கேட்டல். 

to reason, மனச்சாட்சிக்கொப்புவித் 
தல். 

Ap-péal’‘a-ble, a. 
டிய. 

Aற-றéaா', ம. ௩. தோன்றுதல், காணப்ப 
டுதல், காணுதல், தெரிதல். 

as to be obvious, தெளிவரயறிதல்,வெ 
ளிப்படதெல், விளங்குதல். 

as seem, பரலித்தல். 
asa deity, great person, &c. தரிசனை 
யாகுதல். 

before one, எதிர்தல், தெரிதல், வெ 
ளிப்பதெல். 
diminished, இறெத்துக்காட்டுதல். 

magnified, பருத்துக்சாட்டுதெல். 
it appears (impers.) srண்கறெது, தோ 

ன்அகின்றது, orn GBS. 
Ap- -péar'ance, s . தோற்றம், காட், 2 

தயம், உரு, குறி, சாயல், தரிசனம். 
as probability, srணப்படுகை, தோ 
ன்றுகை, தோற்றம், 
as semblance, சாயல், பாவனை. 
as mien, figure, கோலம், சாயல். 
as apparition, காட்ச, உரு, வேஷம். 
as presence, வருகை, தோற்றம், சமு 
கமாகை. 
of a great person, தரிசனை, பிரசன் 
னம். 
YAINY, மழைக்குணம், மழைச்சாயல், 
மப்பு, மந்தாரம். 

Ap-péar’er s. தோன்றுதிறவன், பிரசன் 
னமாகிறவன். 

Ap- -peas'a-ble, a. ஆற்றப்படத்தச்க, த 
க்கத்தக்க, அமையக்கூடிய. 

Ap- -péase!, v. a. ஆற்றுதல், தணித்தல், ௮ 
மர்த்துதல், சமாதானப்படுத்துதல். 
to be appeased, ஆஅதல், குளிர்தல், த 
ணிதல், அமைதல். 

Ap-péase/ment, s. அமைவு, சமாதானம், 
சாந்தி, i, 

Ap-péas'er, 8. ஆற்றுநெறவன், தணிக்க 
றவன். 

Ap-pea’sive, a. 
தக்க. 

மேல்நடுக்கேட்கக்கூ 

ஆற்றத்தல்க, தணிக்சத் 
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Ap-pel'lant, s. Wisngiéanzer, அபயமி 
டுறெவன், தொடர்ச்சிக்காரன். 
as challenger, பேரருக்கழைப்போ 
ன், போர்க்கறைகூவுவோன். 

Ap-pellant, a. உக conus mame டில் 
சாரணைக்கடுத்த. 

Ap-pel-la’tion, : 
Ap-pel'la-tive, 

லாஞ்சனம். 

Ap-pel-lee’, s. உத்தரவாதி. 
Ap-pel-lor’, s. பிரதானஞாயஸ்தலத்துக் 

கு௩டுக்கேட்பவன், வழக்காளி. 

Ap-pend’, t.a. கூட்டுதல், சேர்த்தல், 
தொடுத்தல். 
to be appended, கூதெல், சேர்படுதெல். 

Ap-pend’age, s. உபாங்கம், உடன்சேர் 
பொருள், சேர்மானம், உரியவை, பி 
றத்தியங்கம், தொடர்பொருள். 

Ap-pend/ant, s. 99555), சேர்ந்தது, இ 
ணெந்தது. 

Ap-pend’ant, a. அடுத்த, சேர்ந்த, 

Ap-pend'ix,s. அனுபந்தம், சேர்ப்பு, ஓஒ 
பியல். 

Ap-per-tain’, vin. அடத்தல், உரித்தாகு 
தல், செல்லுதல், சேர்தல். 

Ap- -per-tain ment, 8. அடை, சேர்மான 
ம், உடைமை, உரிமை. 

Ap-per'te-nance, 8. சார்ந்தது, அடுத்தது, 

அணைந்தது. 
Ap'pe-tence, s. அவா, தகா, விருப்பம். 
Ap'pe-tite, s. uA, தீன்கருத்து, போசன 

ப்பிரியம். 
as desire, ஆசை, தகா, அவா, பேரா 
சை, தேட்டம். 
I have no appetite, எனக்குப்பசியி 
ல்லை. 

பெயர், நாமம், இ 

டையிட்டபெயர்,இ 

Ap-plaud’, v. a. புகழ்தல், மெய்ச்சுதல், 
பாராட்டுதல், கொண்டாடுதல். 

Ap-plaud'er, s. புகழுறெவன், அதிப் 
போன், கட்டியகாரன். 

Ap-plause’, s. புகழ்ச், பாராட்டு,மெய் : 

ப்பு, 
DOE. 

Ap-plau'sive, a. புகமுறெ , மெய்ச்சறெ. 
Apple, s. தப்புவா, தப்புவாவிருட்சம். 

of the eye, sண்மணி, கருவிழி, 
wood apple, } லிளா,விளவு. 
stone apple, § 

alec, அதி, கொய்யோக்கூ. 3 
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Custard, enti ea es. 
rose, ௪ம்புகாவல். 
black, sரவல். 
thorn apple, இலற்தை. 

ihe pli’ a-ble, a. பொருத்தத்தக்க, ஒட்ட 
க்கூடிய, இணைக்கக்கூடுய்! 

Ap-pli‘ance, s. பொருத்துகை. 
Ap'pli-ca-ble, a. பொருந்திய, தகுதியா 

ன, இசைவான. 
Ap’pli-ca-ble-ness, 8. பொருத்தக்கூடிய 

தன்மை, தகுதியானது. 
Ap'pli-ca-bly, adv. பொருத்தத்தக்கதாய், 

சரிக்கட்டக்கூடியதாய். 
Ap'pli-cant, s. கேள்விக்காரன், கேட்ட 
வன்,விண்ணப்பமாய்க்கேட்நிறவன். 

Ap- -pli-ca'tion, s. கேட்டல், விரும்பிக் 
சேட்டல்,விண்ணப்பம்பண்ணுகை, 
மன்றாட்ட். 
of body, முயற்சி, சாதிப்பு; சரீரப்பிர 
யாசம், உழைப்பு. 
of mind, கருத்து, ஊக்கம், இந்தனை. 
of memory, அவதானம், ஞாபகம், நி 
னைப்பு. 
as use of means, வழக்கம், பிரயோக 
ம், பாவிப்பு 
filed in court, அறிவித்தல், கேள்விப் 
பத்திமம், முறைப்பாட்டுப்பத்திரம். 
as request, கெள்வி, மன்றாட்டு, விண் 
ணப்பப்பத்திரம், மன்றாட்டுக்கதொச., 
as a plaster, சேர்வை, பற்று, பூச்சு. 
in discowse, எச்சரிப்பு. 
for help, அடைக்கலம், 
அணேைவு; சார்பு. 

Ap-ply',v. a. இடுதல், வழங்குதல், கை 
யாளூதல், பிரயோடித்தல், பாவித்தல், 
a word, or epithet, ஓட்டிக்கொள்ளுத 
ல், க்ரவித்த்க் வழங்குதல். ' 

as lay, or stick, பொ௫நுதல், ஓட்டவை 
தீதல். 
the mind, கருத்தொட்தெல்; மனஞ் 

| செலுத்துதல், மனம்வைத்தல், நினை 

தீதல், சிந்தித்தல். 
fomentation, கசுகொட்டகதெல், Lama 

SEO) PODS. 
a plaster, சேர்வைபோடுதல், பற்றுப் 
போடுதல். 

ற, v. n. அடைதல், அடுத்தல், சே 
ர்கல், சார்தல், தொடர்சல். 
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> 
as solicit, மwன்றாதெவ், 
க்கொள்ளுதல். 

as SUit, ஒத்தல், சரிவருதல், ஏற்குதவ் 
ஒத்துக்கொள்ளுதல், பொருந்துதல். 

as advise, உறைத்தல், தைத்தல், படு 

தல், தாக்குதல். 
by writing, எழுதிக்கேட்கெகொள்ளு 
தல். 
for shelter, சரணங்கேட்டல், அடை 
க்கலம்புகுதல், சரண்புகுதல். 

to business, உழைத்தல், பிரயாசப்ப 
ase. 

Ap-point', ». a. குறித்தல், நியமித்தல். — 
as fix, establish, கிoைப்படுத்தல், தர் 
மானித்தல், விதித்தல், நியயித்தல். 
as allot, assign, இதெல், ஏற்படுத்தல். 
as command, sட்டளையிதெல். 
as constitute, | கற்பித்தல், குறித்தல், 
designate, தாபித்தல்,நிறுத்துதல். 

Ap-point'ed, a. நியமித்த, கற்பித்த. 
time, குறித்தரேரம், நியமித்தகாலம், 
நியமித்தவேளை, தவணை, கெடு, 

Ap-point’er, s. நியமிக்கறவன், ஏற்ப 
டுத்துவோன. 

Ap-point'ment, s. 
ஏற்படுத்துதல். 
as designation, நியமிப்பு, நியமம். 
as command, கட்டளை, கற்பனை. 
as stipulation, பொருத்தம், உடன்ப 
டிக்கை. 
as allowance, Git, படி, கட்ட 
ளை, சம்பளம். 
as grant, &c. sன்கொடை; தருமக் 
கொடை. 

Ap-por'tion, v. a. ஈதல், கூறுபடுத்துதல் 
பகிர்தல், பங்கிடுதல். 

Ap-por'tion-er, s. LAருறெவன்; பங்கி 
AG naar, கொடுக்கெறவன். 

Ap'po-site, a. தகுந்த, ஏற்ற, 
Ap-po-si'tion,s. இசைவு, இணக்கம், த 

குதி. 
as adding to, இசைபு, ஒட்டு, இணைவு. 
in grammar, இருபெயரொட்டு, இரு 
பெயரொட்டுப்பண்புத்தொகை. 

Ap-praise’, v. a. விலைமதித்தல், பாணித் 
தல். 

Ap-prais’er, s. விலைமதிப்புக்காரன். [ம். 
Ap-pre-ca'tion, 8. கருத்தானலிண்ணப்ப 

தயவுகே ட்ெ 

நியமித்துவைத்தல், 
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Ap-pré’cia-ble, a. மசிக்கக்கூடிய, அள | 

விடக்கூடிய. 

Ap-pre ‘ciate, v. a. கணித்தல், எண்ணு 

தல், மதித்தல், 
Ap-pré-ci-a'tion, s, எண்ணம், கணிப்பு, 

மதிப்பு. 

Ap-pre-hend’, v. a. பிடித்தல். 
mentally, மட்டுக்கட்தெல், இரதித்த 
ல், பிடித்தல், பற்றிக்கொள்ளுதல். 
as வ்கி எண்ணுதல். 

as fear, ௮Gுசுதல், பயப்பதெல், 
as doubt, சக்தேஇத்தல், ஐயுறல், ஐய 
ப்படெல். 

as seize, பிடித்தல், கண்டுபிடித்தல் , 
பற்றுதல். 

Ap-pre-hen’si-ble, a. Aரகக்கத்தக்க, நி 
னைக்கக்கூடிய. 

Ap-pre-hen’sion, s. பற்று, பிடி, பிடிப் 
Ly, பிடிமானம். 
as opinion, எண்ணம், கருத்து, பிடிப் 
Ly, யோசனை. 
as knowledge, அறிவு. 
as concern, sவ௭லை, விசாரம். 
as fear, அச்சம், பயம். 
as doubt, ஐயம், சந்தேகம். 

Ap-pre-hen'sive, a. ஜயமுள்ள, அச்சமு 
ள்ள. 

Ap-pre-hen'sive-ly, adv. ஜயமாய், அச்ச 
மாய். 

Ap-pren‘tice, s. வேலைபழகப்பொருந்தி 
விடப்பட்டவன்,;  அப்பியாசத்துக் 
கொப்புவிக்கப்பட்டவன். 

Ap-pren'tice ». a. வேலைபழகப்பொரும் 
திக்கொள்ளுதல்,  அப்பியாசத்துக் 
கொப்புவித்தல். 

Ap-pren'tice-ship, s. தொழில்கற்றுக் 
கொள்பவனின்நிலை, அப் பியாசியின் 
நிலை. 

Ap-prise’, v.a. அறிவித்தல், பிரசித்தம் 
பண்ணுதல். 

Ap-prize’, v. a. லிலைசொல்லுதல்,, விலை 
மதித்தல், ரயம்மதித்தல். 

Ap-proach’, s. உறுதல், அணுகுகை, இ 
ட்டுகை, சேருகை. 

Ap-proach’, v.a. அடுத்தல், அடைதல், 
அண்ணுதல், Osa, சார்தல், சே 
ர்தல். 
as an evil, அணுகுதல், நேரிடுதல். 

40 

APP 

Ap-proach'a-ble, a. அணுகத்தக்க, சேர 
க்கூடிய, கிட்டத்தக்க. 

Ap’pro-bate, +. a. Oிரியங்கொள்ளல், ௪ 
ம்மதித்தல்,திருத்தியாதல்,மெய்ச்சுதல் . 

Ap-pro-ba’tion, s. பிரியம், உவப்பு, சம் 
மதம், கடாட்சம், நோக்கு, ஒப்பிதம் 
அனுமதி, மெய்ச்சுகை. 

Ap'pro-ba-tive, a. சம்மதிக்கிற, இணங் 
குற; மெய்ச்சுக்கொள்ளுறெ. 

Ap-pro ‘pri-ate, v.d. உரித்தாக்கல். 
as assign, நியமித்தல், இடுதல்; உறித் 
தாக்குதல்; நேர்தல். 

to one’s self, உரித்தாக்கிக்கொள்ளுத 
ல், தனதாக்கல். 
unlawfully, கவர்தல், கைப்பற்றுதல், 
வெளவுதல், அபகரித்தல். 

Ap- -pro ‘pri-ate, a. ஏற்ற, தக்க, தகுதியா 

OT, கூடிய, நியாயமான, அடித்த. 
words, terms, உரியசொல், நியதிச் 
சொல், பரிபாலை, குழூஉக்குறி. 

to be appropriate, இசைதல், இணங் 

குதல், ஏற்குதல், 
Ap-pro’pri-ate-ly, adv. "தகுதியாய்; ஏற் 

க, அடுத்ததாய். 
Ap-pro’pri-ate-ness, s. இசைவு, இணக 

கம், உரிமை, சரி, தகுதி, ரேர். 

Ap-pro-pri-a'tion, s- இடுகை, உரித்தாக் — 
குகை, நியமிப்பு, பிரயோகவிப்பு. | 

Ap-pro-pri-a'tor, s. நியமிக்கிறவன், நன் 
கொடைகாரன். ) 

Ap-prov’a-ble, a. QawéeHEQanorargss — 
க்க, பிரியப்படத்தக்க, . சம்மதிக்கக் 
கூடிய. 

Ap-prov/al, s. இணக்கம், உடன்பாடு, ௪ © 
ம்மதம், பிரியம். 

Ap-prove!, ». a. சம்மதித்தல். 
as like, accept, &c. அங்கிகரித்தல், ௪ 

ம்மதித்தல், உவத்தல், எற்குதல், ஒப் 
புக்கொள்ளுதல். 
as commend, புகழ்தல், மெய்ச்சுதல். 
to approve itself to one, sலதென்று 
காணுதல். 

Ap-prov'ed, a. மெய்ச்சக்கொண்ட, தெ. 
ரிந்துகொண்ட் , ஒப்புக்கொண்ட. 
discourse, உவப்பானபிரசங்கம், மது 
ச மர்னிவ்க்கு! I 
medicine, பேர்பெற்றமருந்து. 
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word, ஏற்றசொல், ஈல்லசொல், நிய 

இக்சொல், அப்டி Oem 
style, Tp sel, தகுதியானகடை, 
வழக்கம், 

Ap-prov’er, s. ஈல்லதென்றுசொல்லுறெ 
வன், ஒப்புக்கொள்வோன். 

Ap-prox/i-mate, ».n. அQத்தல், அண்ணு 
“தல், ட்தெல், சமிபித்தல், சேர்தல். 

முடுகுதல். 
Ap-prox‘i-mate, a. 9955, கட்டிய, ௪ 

மீபித்த, முடுகிய, நெருங்கிய. 
Ap-prox-i-ma’tion, s. Aடi்மொனம், சமி 

பம், சார்பு, அண்ணுமை. 
Ap-pur'ten-ance, s. சேர்ந்தது, அடுத்தது, 

உடையது, சேர்மானமானது. 
Ap-pur'ten-ant, a. சேர்ந்த, அடுத்த, 2 

டைய, உ 
A’pril, s. த்திரைமாதம். 
A-pri-6'rl, 5. கரரணங்கண்டுகாரியங்கூ 

றல், 
A’pron,s. முன்தாஙட, தூசிதாங்ி. 
Ap'ro-pos, adv. காரியத்துக்கிசைய, 2 

தாகரணமாய். 

Ap’sis, 
Ap’si-des, 

Apt, a. தக்க, தகுந்த, ஏற்ற. 
asfit, சக்க, தகுந்த, இசைவான, ஏற்ற. 
as inclined, மvனமான, சாய்மானமா 
ன, வாடிக்கையான, ஏதுவான. 

as ready, quick, சமர்த்தான, சாமர்த் 

தியமுள்ள, கெட்டியான. 

Apti-tude, s. இசைவு, இணக்கம், தகுதி. 

Aptlly, adv. ஏற்றதாய், தகுதியாய், இ 
சைய. 

Apt'ness, s. ஏற்றதன்மை, சேர்மானம், 

தகைமை. 

as fitness, SG), இசைவு, இணக்கம். 

as propensity, TH, குணம், மனச்சா 
ர்பு. 
as quickness, சமர்த்து; கைச்சமாத் 
readiness, அ, கெட்டி, சீக்கிரம். 
as tendency, ஏத, நேர், உரிமை, சா 
ய்மானம். 

A‘qua-for-tis, . வெடியுப்புத்திராவகம். 
A-qua'ti-us, s. கும்பவிராதி. 

- A-quat'ic, a, Fீர்வாழ்வுள்ள, நீறிலுள்ள. 
‘creature, மீஞ்சும்பிராணி, Srarnp 
வன. 

8. . மந்தோச்சம். 
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Aq‘ue-duct, s. வாய்க்கால், நீர்போம்வ 
ழி, சலதாரை, சலபாதை, கால்வாய். 
subsidiary aqueduct, sைவாய்க்கால், 
கண்மடல். 

Aq’ui-line, a. sமுகொத்த, 
as curved, sமுகுwூக்குப்போன்ற, a 
வளைவான. 

Ar'a-ble, a. பயிர்ச்செய்கைக்கான, பண் 
படத்தக்க, செய்கைப்பட்ட. 
land, விளைநிலம், வயற்காணி. 

Ar'bi-ter, s. கடுவன், தருமகர்த்தன், ம 
த்தியஸ்தன். 

supreme, முதல்வன், இறைவன். 
Ar'bi-tra-ble, a. மத்தியஸ்கமுள்ள, தன் 

னிட்டமான, சுயாஜின: 
Ar-bit'ra-ment, s. தன்னிட்டம், சித்தம், 

பஞ்சாயத்தார்தர்ப்பு, திர்மானம். 
Ar'bi-tra-ri-ly, adv. Aத்தமாய், சுயாதின 

மாய், சுயேச்சையாய். 

Ar'bi-tra-ri-ness, s. தன்னிட்டம், சுயே 
ச்சை, சொடுங்கொன்மை. 

Ar’bi-tra-ry, a. சன்னிட்ட மான, தன்னி 
ச்சையான, சுய, சுயேச்சையான. 
as despotic, கொடநுங்கோன்மையான, 
சுயாதிபத்தியமான, தன்னரசான. 
name in grammar, இதகுறிப்பெயர். 
proceeding, கொநடுமையானசெய்கை. 

Arbi-trate, v. a. நியாயந்தர்த்தல். 
Ar'bi-trate, v. n. uG@EeTUus DoS ise. 

Ar-bi-tra‘tion, s. sடுநிலை, மத்தியஸ்தம், 
பஞ்சாயவிசாரணைத்தர்ப்பு. 

Ar-bi-tra‘tor, s. மத்தியஸ்தன், ஈவென், 
தருமகர்த்தன். 

Ar-bi-tra‘trix, பஞ்சாயத்தாள், மத்தி 
Ar'bi-tress, Mea. 

Arbor, s. கொடிபடர்ந்தபந்தர், அனந்த 

ம்பத்தி, 
in mechanics, இயந்தி அச்சு, இய ந்தி 

ரஅச்சாதாரம். 

Ar-bo're-ous, a. மரத்துக்கடுத்த, கொடி 

ப்பந்தர்போன்ற, மரம்போன்ற. 

Arc, s. பிறைவடிவு; விருத்தபாகம். 

Ar-cide/, s. வில்வளைவுமண்டபம், ௩ 
டைசாலை. 

Ar-cinum, s. இரகசியம், அந்தரங்கம். 

Arch, s. வில்வளைவு. 

in building, லில், வில்வடிவு, பிறை 

pies Fi 
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ofacircle, வட்டத்திலொருபாகம், 
விருத்தபாகம், 

Arch, a. drரதான, க்கண்லைய/ரன பெ 
Bus, சிரேஷ்ட... 
as waggish, களின, கோமாள. 
as shrewd, சம்பிரதாயமுள்ள, GL. 
person, சமர்த்தன், யூகி, அதிகுட்சன். 

Arch, v. a. வில்வளைவர்கக்கட்டல், 
ல்லாகவளைத்தல். 

Arch-an'gel, s. ௮Aதூதன், சாரதாபி, 
Arch-a-pos'tate, s- மகாபதிதன், பசா 

சம். 
Arch-bish’op, s. A டகுரு; மேலா 

னகண்காணி 
Arch-bish’op-ric, s. மெலரனகண்காணி 

யின்விசாரணைச்சேகரம். 
Arch-déa’con, s. கGுருப்பிரதாணி, கண் 

காணிக்குதவிக்குரு. 

Arch-déa'con-ry, s: Sருப்பிரதானியின் 
விசாரணேச்சேகரம். 

Archied, a. வில்வளைவான, Soma 

வான. 
roof, கூடாரம், வில்வளைவானகூரை. 

Arch’er, s. விற்காரன், வில்லி, வில்வ 

ல்லவன், வில்லாச்ிரமி. 
Arch’er-y, 8. அத்திரபரிட்சை, வில்லா 
FAT, தனுவித்தை, தனுவேதம். 

Arch'e-type, s. முன்மாதிரி. 
Arch-fiénd’, s. தலைப்பேய், பிரதானசத் 

அருகு 
Arch-her’e-tic, s. திர்ந்தயதிதன். 
Arch-i-pel'a-go, 8. பலதீவுகளிருக்குங்க 

டல். 
Arch'i-tect, s. Aற்பன், சிற்பாசாரி, கற் 

சிற்பன், மண்ணீட்டாளன். 
Arch-i-tect'ur-al, a. Aற்பதூலுக்கடுத்த, 
Arch’i-tect-ure, s. Aற்பம், சற்பவேலை, 

சிற்பசாத்திரம், சிற்பநூல். 
Ar-chives', s. wூலப்பிரதிகள், மூலப்பிர 

திகள்வைக்குஞ்சாலை, பழயஎழுத்து 
க்களைவைக்குஞுசாலை. 

Arch'ly, adv. கோமாளமாய், உபாயமா 
ய், குட்சமாய். 

Arch’ness, s. கோமாளம், உபாயம், க 
ட்சம். 

Arch-rogue', s. திர்க்தகள்வன். 
Arctic, a. வட, வடக்கிலுள்ள, உத் 

தா. 
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circle, உத்தரசக்கிரம். 
Arden-cy, s. அனல், அகோரம், உஷ் 

டணம், வேகம், அவா. 
Ardent, a. வெப்பமான, அனலான, ௮ 

pater, உக்கிரமான. 

as zealous, பத்தியுள்ள, பத்திவைரா 
க்கியமான, விவேகமுள்ள. 
as earnest, YWHA wore ,சாக்ீகிரதை 
யுள்ள, அ௮வாவுள்ள. 

- desire, பேராசை, அவா, அசை, தீ 
விப்பு, மிகுவாசை, ஆவல். 
feeling, வைராக்கியம். 
mind, வேகமானமனம். 
man; உற்சாக, வேதி, வைராக்கியன். 
spirits, sகாய்ச்சிவடித்தமஸ்து. 

Ar'dent-ly,adv. முயற்சியாய்,வேகமாய். 
Ar‘dor, s. வேகம், விவேகம். 

as heat, வெம்மை, வெப்பம், உஷ் 
டணம், உக்ரம். [ம் 
as eagerness, அவரா, உற்சாகம், வேக 

Ar'du-ous, a. அறிய, அருமையான, பிர 
ட யாசமான, வருத்தமான. 

warfare, அரும்போர், கடும்போர். 
way, ௮ருநெறி, அரிதானவழி. 

Ar'du-ous-ly, adv. அரிதாய், பிரயாச 
மாய். 

Ar‘du-ous-ness, s. அருமை, பிரயாசம். 

Are, (see Be) v.n. ஆதல், இருத்தல். 

A’re-a, s. பரப்பு, பரவை. 
for a play, களரி, ஈடனசாலை. 

A-ré'ca, 5. கமுகமரம், கமுகு, பூகம். 

nut, பாக்கு. 

Ar-e-fac'tion, s. உலருகை, வாடுகை, : 
வரட்டுகை, வறப்பு. 

A-éna, 8. ௮ரங்கு, அரங்கம், களரி, 

Argent, a, வெண்மையான, வெள்ளைநி 

றமான, பளபளப்பான. 
Ar'gil, s. களிமண். 
Ar'gie, v. நியாயஞ்சொல்லுதல், நியா 

யம்பேசுதல், நியாயமெடுத்துக்காட்டு 
தல். 
as dispute, வாக்குவாதம்பண்ணுதல், 

தருக்கித்தல். 
as prove, ஏற்படுத்துதல், திருட்டாந்த 

ப்படுத்துதல். 

a claim in law, வழக்குச்சொல்லுதல், 
Ar'gu-er, 5. நியாயவாதி, தருக்கவாதி, 
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Ar'gu-ing, 8 நியாயம், தருக்கம். 
in a circle, சக்கிரம் 

Argument, s. வாக்குவாதம், நியாயம், 
பிரசங்கம்முதலியவற்றினட்க்கம். 
as summary, அடக்கம், பொருள், 
பொழிப்பு. . 

in logic, கியாயம், விவகாரம். 
Ar-gu-ment/al, a. மு&ாக்திரமுள்ள, நியா 

யமடங்கிய. 
Ar-gu-ment-a’ tion, 8. வாக்குவாதம், தரு 

க்கம், நியாயம், தொடர்புமியாயம். 
Ar-gu-ment'a-tive, a. rAயாயமுள்ள, நி 

யாயங்களையெடுத்துக்காட்டுறெ, 
discourse, நியாயம்விளககெபிரசங்க 
ம், தருக்கமானபிரசங்கம், தொடர்பு, 
நியாயத்தொட ர்பானபிரசங்கம். 

Ar-gite', a. கூர்மையான, புத்தியுள்ள. 
Arid; a. வெப்பமான, வரட்சியான, கா 

wes. 
soil, land, பாலைநிலம், வரண்டஙிலம், 
வறுநிலம். 

A-rid’i-ty, வாட், காய்வு, Qual 
Ar'id-ness, ° a வெப்பம். 

A’riés, s. மேடம், மேடராூ. 
A-right',, adv. சரியாக, செவ்வையாக, 

திட்டமாக, பழுதற. 

A-rise’, v. n. எழும்புதல்; எழுதல். 
as ascend, எழுதல், எழும்புதல், எறு 
தல், உயர்தல், Gorn se. 
as originate, தோன்றுதல், உண்டாகு 
தல். 
as the sun &c. உதித்தல், உதயமாகு 
தல். ' 
from the dead, உயிர்த்தெழும்புதல். 

Ar-is-toc'ra-cy, s. உத்கமபிரசாரசாட் ௭, 
பிரதானிகளினாளாகை, உயர்ந்தோர், 

Ar'is-to-crat, s. dரபுக்களரசாட்ிப்பிரி 
யன். 

_ Ar-is-to-crat/ic, i பிரபுக்களாளு 
Ar-is-to-crat'ic-al, Galena, மே 

1M 
\ 

ன்மக்களரசாட்சிக்கடுத்த. 

A-rith'me-tic, s. sணக்கு, கணிதம். 
A-rith-met'ic-al, a. கணித, கணக்குக்க 

டுத்த. 

progression, சங்கலிதம். 
A-rith-me-ti/cian, s. கணக்கன், 

காளி, கணிதன். 
Ark, s. ன்ற? கெற்பாரம். 
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Arm, 5. புயம், கை, கரம். 
as power, வல்லபம், தத்துவம் 
of a chair, கைதாங்கி, நாற்காலியின் 
கை. 
ofa tree, மரத்தின்பெருங்கொப்பு. 
of the sea, sடல்வாய்க்கால், கழி, ௧ 
டற்கழி, கடலினோர்கவர். 

to be arm in arm, கைகோத்தல். 
tobe at arms, பகையாயிருத்தல், யுத் 

தம்பண்ணிக்கொண்டிருத்தல், கைக 
லத்தல். 
to take in the arms, Gs nGhireinGaler 
எடுத்தல், இடுக்குதல். 

Arm, v. a. ஆயுதர்தரிப்பித்தல், 
செய்தல், போர்க்கோலமிகதெல். 

Aற, v.n. ஆயுதந்தரித்துக்கொள்ளுதல் , 

ஆயுததாரியாதல். 
Ar-ma'da, s. போர்க்கப்பற்கூட்டம். 
Ar-ma-dil’lo, 3. அரங்கு. 
Arm/a-ment, s. படை, சேனை, தளம், ௪ 
ன்னத்தமானபடை, சன்னத்தமானக 
ப்பற்படை. 

Arm/a-ture, s. உடல்காக்குமாயுதம், சே 
LOLILICGHWL_. 

Armed, a. ஆயுதந்தரித்த, காவல்பெற்ற, 
chair, sைநாற்காலி 
to be armed, ஆயுதந்தரித்துக்கொள்ளு 
தல், வலிமைபெற்றிருத்தல், : காவல் 
பெற்றிருத்தல், சன்னத்தமாயிருத்தல். 
men, ஆயுதபாணிகள், சன்னத்தர். : 

Arm'ful, s. ஒருகொடுங்கையளவு. 
Armhole, s. sமுக்கட்டு, கைக்குழி, கக் 

கம். 
of a garment, சட்டையினகை, 
சுகக்கை. 

Ar-mig’er-ous, a. ஆயுதந்தரித்த. 
Arm/il-la-ry, a. காப்புப்போன்ற. 
Arm-ip’o-tence, s- ஆயுதவல்லபம், போ 

ர்த்திறம், யுத்தசாமர்த்தியம். 

Arm-ip'o-tent, a. ஆயுதவலிமையுள்ள, 
பொோரில்வலிய. 

Arm’is-tice, s. போரைநிறுத்திவைத்தல், 

புத்தத்நிலேதாமதங்கொடத்தல். 
Arm'let, s. காப்பு. 

Armor, s. யுத்தாயுதங்கள், a ம்தலி 
யமெய்காக்குங்கருவிகள். 

in scripture, sஈன்மனச்சாட்சி, விசுவா 

சம், ரேசம்முதலிப்நற்குணங்கள். 

காவற் 

கஞ 
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for the body, sவசம், வாரணம். 
for the hand, கைக்கவசம், கைக்கட் 

ட, அத்தகோசம், 
for the head, 77, தலைச்சரோ. 

Arm’or—bear-er, s. ஆயுதசேமக்காரன். 
Arm'or-er, 8. Bu sGOFW9 macs. 
Arm-0'ri-al, a. குலவிருதுக்கடுத்த, பட் 

டத்துக்குரிய. 
bearing, கலவிருது, 
வரிசைமுத்திரை. 

Arm'o-ry, 8. ஆயுதசாலை, ம் தன்ம சத் 
திரசாலை. 

as arms, யுத்தஆயுதங்கள். 
in heraldry, ப் டத்துக்குரியகுறிகள் 
சாசனம், விருது. 

Arm'-pit, 5. கக்கம், அக்கிள், கைக்குழி. 
Arm’-ring, s- கைவளை, காப்பு. 

Arms, s. (pl. ) ஆயுதங்கள், படைக்கலங் 
கள், அத்திரசத்திரங்கள். 
as hostility, எதிரிடை, பகை, யுத்தம். 
a coat of, விருதுசித்திரித்தமெய்காவ 
ற்கஞ்சுகம். 
as armorial ensigns, சாசனம், அறி 

குறி. 
Arm’s’-end, 

குலமுத்திரை, 

எட்டுமானம், இட்டு 
Arm’s'-length,s. ; 

மானம். Arm’s'-réach, 

Army, 8. படை, சேனை, தானை, இரா 
ணுவம், தளம், பெளஞ்சு. 
main body of, மலபலம்; மூலபடை. 
in rank and file, அணிவகுப்பு, அணி. 

A-r0'ma, s. பரிமளம், சுகந்தம். 

Ar-o-mat'ic, a. பரிமளமான, F565, நற் 
கந்த. 
powders, சண்ணம், கந்தபொடி. 
bark, சகந்தபட்டை. 

roots, கந்தமூலம். 

Ar-o-mat’ics, (pl.) 8. sக்தமுள்ளவை, 
வாசனைப்பண்டங்கள், சுகந்ததிரவிய 
ங்கள், கார்ப்புள்ளவர்க்கம். 

A-ro'ma-tize,v. a. வாசனையூட்தெல், ம 
ணமேற்றுதல், 

A-rose’, (past of arise,) எழும்பினது. 
A-round’, prep. and adv. சற்ற, வளைய, 

Ge: 
to look around, ஆராய்தல், சுற்றிலும் 
பார்த்தல், விசாரணைபண்ணல். 
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as survey, கண்ணேடிப்பார்த்தல், 3 
ண்சலவிட் ப்பார்த்தல். 

A-rouse’, v. a. எழுப்புதல், ஏவுதல், தூ 
ein Osan: 

Ar-rack!, s. சாராயம். 
shop, சாராயக்கடை, பர்னகோட்டி 
கை, சாராயலீடு, மதுக்கடை. 

drinking, சாராயக்குடி. 
seller, சzாராயக்காரன. 

Ar-raign’,v. a. குற்றஞ்சார்த்துதல், GP 
றம்பாரித்தல். 

Ar-raign'ment, s. fதாசனத்துக்குமுன்கு 
ற்றஞ்சாட்டுகை. 

Ar-range', ». a. அடுக்குதல், வரிசைப்ப 
டுத்தல், அணிப்படுத்தல். 
as adjust, Aருத்துதல், ஒழுங்காக்கல், 
அயத்தப்படுத்தல். 

Ar-range’ ment, 5. அடுக்கு, நிரை, வகை, 

வகுப்பு, ஒழுங்கு, அணி, திட்டம். 
Ar'rant, a. கொடிய, கடிய, கெட்ட, த 

ர்க்சர்த்தியுள்ள. 
knave, திர்ந்தகள்வன், படுக்காளி. 

Ar'rant-ly, adv. HOES Hunts, சொடி 
தாய், 

Ar-ray', 5. அணி, படைவகுப்பு. 
as dress, கோலம், உடை. 

Ar-ray', v. a. அணிதல், சறெப்பித்தல், ௮ 
லங்கரித்தல், கோலம்பண்ணுதல். 
an army, படைவகுத்தல். 

Ar-réar’, 5. குறைப்பணம், நிலுவை, பா 
க்கி. 
to settle arrears, Aிலுவைதிர்த்தல், கு 
றைக்கணக்குத்திர்த்தல், திர்ப்புக்கட் 
டுதல். 

Ar-réar’age, 8. பழநிலுவை, பாக்தி, 
 Ar-rect’, ». a. நிறுத்தல், நிமிர்த்தல். 

பறித்த,  பிடுங்கின, Ar-rep-titious, a. 
கொள்ளையிட்ட. 

_ Ar-rest’, ௧. தடுப்பு, மறிப்பு, தடை, பிடி 

ப்பு. 
of judgment, திர்ப்பைநிறுத்தல். 

Ar-rest', v.a. நிறுத்துதல், தடுத்தல், UD 

அதல், பிடித்தல், மறித்தல். . 
attention, புலனைக்கவர்தல், புஷனையி , 

GES. 4 
Ar-rest'ment, s. மறிப்பு, தடுப்பு. 

Ar-ret’,s. தீர்ப்பு, இராசகற்பிதம். 
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Ar-riv/al, s. வந்துசேருகை, scan 
ரவு, ஒச்ங்பு. 
late arrivals, புதுவரவுகள். 

Ar-rive’, ».n. அடைதல், போய்ச்சோத 
ல், வஞ்ஜ்சேர்தல், 
as happen, சம்பவித்தல், நடத்தல். 
at port, அறையிலிறங்கல், கரைபிடித் 
தல், அறையடைதல். 

at home, வlிட்டுக்குவந்துசேர்தல். 
at a conclusion, தர்ப்புக்காணுதல், மு 
டிவுகாணுதல், சித்தாந்தப்பதெல். 

Ar'ro-gance, s. ஏகர்தை, கெறுவம், ஆ 
oman, இறுமாப்பு, நியிர்ச்சி, அகம் 
பிரமம். [ cor. 

Ar'ro-gant, a. எடுப்பான, நிமிர்ச்சியொ 
person, இடும்பன்,தன்மூப்பானவன். 
conduct, எடுப்பான நடை. 

Ar- To-gant-ly, adv. அகந்தையாய், ௭ 
ப்பாய், நிமிர்ச்சியாய். 

Ar’ ro-gate, v. a. பெருமைகாட்கெல், வீ 
ம்புகாட்டுதல், கொடுமைபண்ணுதல், 
அகம்பிரமம்பண்ணுதல். 

Ar-ro-ga'tion s. அசம்பிரமம், லிம்பு; ௭ 
மாப்பு. 

Arrow, s. அம்பு, அத்திரம், பாணம், ௪ 
ரம். 

Ar'row-root, s. குவாக்கிழங்கு. 
Ar'row-y, a. அம்புகளுள்ள, அம்புவடி 

வான. 
Ar'se-nal,s. ஆயுதசாலை, சத்திரசாலை, 

படைவீடு, போர்முஸ்திதுசாலை. 
Ar'sen-ic, 8. urதாணம்., 

white oxid of, வெள்ளைப் பாணம். 
yellow sulphate or yellow orpiment, 
அரிதாரம், பொன்னரிதாரம். 
red sulphuret of கGதிரைப்பற்பாவதா 
ணம். 

Arson, s. sabotage வீசெட்ட 
காரியம். 

Art, s. தொழில், செய்கை, க்க 
as cunning, உபாயம், சத்திரம், 
manual, கைவினை, கைத்தொழில், 
Asan Carer. 
fine arts, srகர்கமானகல்வி, விந்தை 
யானவித்தை, SASS) Tw. 

Art, v. (see Be) ஆதல். | 
Ar-té'ri-al, a. இரத்தமோடுநரம்புக்கடு 

த்த. 
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Ar'te-ry,s. sரம்பு, காழி, தாது; இரத 

ததாது. 
Art'ful, a. Aத்திரமான, GF, சூத்திர 

மான, கரவட, சுழித்தனமான. 
contrivance, உபரயகுத்திரம்,. GLE 
உபாயம். 
design, தந்திரயோசனை, உபாயமான 
நோக்கம். 
person, உபாயி, தந்திரி, 
speech, AதAிரப்பேச்சு. 
trick, கபடகுத்திரம், தந்திரம். 

Art'ful-ly, adv. தந்திரமாய், உபாயமாய், 
கபடமாய். 

Art/ful-ness, s. sயடம், தந்திரம், கரவ 
டம், சாதுரியம். 

Ar-thri'tis, s. சநதுவாதம். 
Ar'ti-cle, 8. உர; உருப்படி, பொருள், வ 

OVI), பதார்த்தம், உடைமை,பண்டம், 
as thing, பொருள், பண்டம், வஸ்து. 
clause, part, &c. பிரிவு, பகுதி, காரி 
யம், 
as item, சங்கதி, காரியம், கூறுபாடு. 
of death, vrrணகாரியம், மரணத்தறு 
வாய். 
in grammar, சார்புச்சொல், சாரியை 
ச்சொல். 
of merchindize, பண்டம், வியாபார 
ச்சாக்கு. 
of sale, விலைப்பண்டம். 
articles of belief, வசவாசப் பிரமாண 
ம, கோட்பாடு. 

Ar'ti-cle, v. உடமபடிக்கைக்குள்ளாக் 
குதல், பொருந்துதல், உட ம்பாபெண் 

ணுதல். 
Ar-tic'u-lar, a. சரீரத்துமுளிகளுக்கடுத் 

த, சந்துக்கடுதத. 

Ar-tic'u-late, v. a. உச்சரித்தல். 
Ar-tic'u-late, a. திருத்தமான, தீர்க்கமா 

ன, விளக்கமான. 
pronunciation, தர்க்கமானஉச்சரிப்பு, 

சொற்றிருத்தம். 
sounds, எழுத்துள்ளவோசை, தீர்க்க 
மானசத்தம். 

Ar-tic'u-late-ly, adv. Aருத்தமாய், திர்க் 
கமாய், திருந்த. 

Ar-tic-u-la'tion, 8. 
ம், தீர்க்கம். 
in anatomy, பொருத்து, குழைச்சு. 

உச்சரிப்பு, திருத்த 
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in botany, $227. 
Art'i-fice, s. உபாயம், தந்திரம், திரியா 

வரம். '. 
as art, அப்பியாசம். 

Art-ifi-cer, 8. sம்மாளன், திற்பசாத்தி 
ரி, சிற்பாசாரி, குத்திரகாரன், தொழி 
லாளி, ஓவர், ஓவியர். 

skillful, acy ovr cor. 
Art-i-ficial, a. ஒப்பான, போலியான, 

செய்கையான, விசித்திரமான. 
salt, வைப்புப்பு. 

flower, த்திப்பூ, நெட்டிப்பூ. 
production, செய்கை, செயற்கைப் 
பொருள். 
wants, 

கள். 

Art-i-fi'cial-ly, adv. செய்கையாய், செ 
யற்கையாய். 

Ar-tille-ry, s. பீரங்கி, பீரங்கிக்காரர், 
பீரங்கியணி, யுத்தாயுதம். 

Arti-san, s. கம்மாளன், சிற்பன், சத்தி 
ரகாரன். 

Artist, s. சத்திரகாரன், சிற்பன், தொழி 
லாளி, கம்மியன். 

Art'less, a. உபாயமற்ற, சுபாப. 
as unskillful, விரகில்லாத. 
as simple, கபடின்மை, சுபாபம். 

manners, FUMU GEOL. 
person, சுபாபி, உபாயமற்றவன். 

Art'less-ly, adv. சர்ிரமின்மையாம், ச 
பாபமாய். 

Artless-ness, s. சபாபம், கபடின்மை, 
மாயமின்மை. 

As, adv. போல, ஆக, படி, பிரகாரம், 
உதாரணமாக, ஒத்தபடி. 

he is come, ஏவன்வந்ததினால். 
I came, was coming, &c. sான்வரு 
கையில், நான்வருறெபொழுது. 
if, போல, பாவனையாக. 
if it would rain, wழைக்குணம்போல, 
மழைச்சாடையாய். 
it is, உள்ளபடி, இருக்றெபடி. 
it was, இருந்தபடி , இருந்ததுபோல; 
முன்போல. 
it happens, எழுந்தபடி, வம்தபடி,' ௪ 
டுத்தபடி, நேர்ந்தபடி., 

likely as not, ஆகவுங்கூடும், வரவுங் 
கூடும். 

பழக்கத்தினால் வந்ததேவை 
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{or while, இல், பொழுது, 
as far as, அளவும், மட்டும், பரி 
as long as, யந்தம், சான வரை 
as much as, யும், 

as long as I stay, srன்தங்குமளவும். 
as much again, இரட்டிப்பங்கு, இர 
ண்டத்தனை, இருமடங்கு. 

as much as possible, ஆமட்டும், ஆன 
மட்டும், கூடியமட்டும். 

as much as you can, உன்னாலேகூடி 
யமாத்திரம், உன்னாலானமட்டும், 2 
னனாலியன்றளவும். 
as much as that, அவ்வளவும், அவ்வ 
ளவுதான். 

as to that, அதைக்குறித்து, அதைப்ப 

த்தி, 
as usual, 
மாய். 

go as you are, rஇருக்திைறபடிபோ. 
1am as tall ashe, srன் அவனளவுய 
ரம். 

so as to be heard, கே।ட்கத்தக்கதாய். 
such as it is, இருக்கிறபடியே. 
twice as much, இரண்டத்தனையாய். 
this is as much as that, இதஅவ்வள 
வுகாணும். 

As-a-fet’ ida, 5. பெருங்காயம், இங்கு, 
சானம். 

As-bes'tine, a. sல்நாருக்கடுத்த, கல்நா 
ரின்தன்மையுள்ள. 

As-bes'tos, s. sல்நார். 
As-cend’, ». a. ஏறுதல், இவர்தல். 
Asebetls U.N. எழுதல், எழும்பல், உய 

TSO, ளெம்புதல், 
As-cend/ant, 8. உன்னதம்; 2 witA, Cw 

ன்மை, முதன்மை. 
as ancestors, மூதாட்கள், முற்பிதாக் 
கள். 
in astrology, உதயராஇ, aguas) 
னம். 

வழக்கம்போலே, வழக்க 

 As-cend’en-cy, s. மேம்பாடு, தலைமை, 
முதன்மை, பிரதானத்தவம். 

As-cending, ஏறுகிற, உயருறெ, 
node, இராகு, தமம். 
series, ஏறுநிரை, 

As-cen'sion, S. ஆரோகணம், எழுச்9, 
ஏற்றம், உயர்ச்சி, ஆரூடம். 
in astronomy, உதயம், 

ண்ட் ட ளு 7 
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As-cen'sion-day, s. ஆரோகணநாள், இ 
றிஸ்தெழுந்கருளியநாள், ஹிஸ்துவி 
ன்மாமிசோத்தாரணநாள். 

As-cent', s. உதயம். 

act of rising, ஏறுதல், உயர்தல். 
acclivity, ஏற்றம், சார்பு. 
eminence, hill, மேட௫, உயரம், 
degree of elevation, உயரம், 

As-cer-tAin’,». a. அளவிடுதல், ஆராய்ந்த 
றிதல், நிச்சயித்தல், நிதானித்தல். 

As-cer-tain/a-ble, a. அறியக்கூடிய. 
As-cer-tain'ment, s. நிதானிப்பு, நிச்சய 

ம், அணிவு, நிண்ணயம். 
As-cet'ic, s. தவசி, துறவி, துறந்தோன், 
் ஏகாங்கி, வனவாட, 
As-cet'ic, a. வனவாச, துறவிக்கடுத்த. 

life, அறவு, துறவறம். 
As-cet'i-cism, 8. அறவறம், வானப்பிரத் 

தம், சன்னியாசம். 

As-cit/ic, மகோதரமுள்ள, ஈீர்ச்சூ 
As-cit'ic-al, “ லையுள்ள. 

As-crib/a-ble, a. szrாட்டக்கூடிய, சொல் 
லக்கூடிய. 

As-cribe’, ».a. சாட்டுதல், செலுத்துதல், 

ஏற்றுதல், ஏதுக்குறித்தல், சுமத்துதல், 
சொல்லுதல், தீர்மானித்தல். 

As-crip'tion, s. ஏற்றுகை, சாட்கை, தி 
ர்மானிப்பு. 

Ash, s. அசோகமரம். 
color, சாம்பல்நிறம், சாம்பல்வன்ன 
ம், புகர்நிறம். 

A-sham’ed, a. வெட்கமுள்ள, நாணமு 
ள்ள, கூச்சமுள்ள, சபைக்கோழையு 
ள்ள. 

to be ashamed, கூசுதல், கோழைப்ப 
டுதல், நாணுதல், வெட்குதல்., 

Ash’es, (pl.) s. சாம்பல், சாம்பர், பவி, 
நீறு. 
for lye, sாரம், காரச்சாம்பல். 

sacred, AGED, விபூதி, விதெம். 
A-shore’, adv. கரைக்கு, கரையே, கரை 

யிலே. 

Ash-wednes'day, s.  Fீதிடும்புதன்ழெ 
மை, சாம்பரடிப்புதன்ழெமை. 

_ Ash’y, a. சாம்பனிறமான, சாம்பல்போ 
ன்ற. 

Asia, s. ஆசியாக்கண்டம். 
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| A-side’, adv. லிலடி, பக்கத்திலே, புறத் 
தில், ஒருபக்கமாய். 

from, அல்லாமல், ஒழிய, தவிர. | 

As'i-nine, a. கழுதைக்குரிய, கழுதைக் 
குணமான. 

Ask, va. கேட்டல், விசாரித்தல், வினா 

வுதல். 
to invite, கேட்டுக்கொள்ளுதல், 

மைத்தல். | 
As-kance’, கடாட்சமாய், கடை 
As-kant’, adr. { க்கண்பார்வையாய். 

Ask'er,s.கேட்போன், விசாரிப்போன், 
A-skew!, adv. sக॥lக்கணிப்பாய், சிறை 

க்கணிப்பாய், புறக்கணிப்பாய். 
A-slant', adv. ஒருச்சாய்ப்பாய், ஒருச்ச 

ப்பாய். 
to be aslant, ஒருச்சரித்தல், சாய்த்தல். 
to set aslant, சரியவைத்தல், ஒருச்சா 
யவைத்தல். 

A-sleep’, adv. நித்திரையாய், . அயர்ந்கஙி 
த்திரையாய். 

aS ௨ limb, திமிர், விறைப்பு, மொய்ப்பு 
to be asleep, Aத்திரையாயிருத்தல். 
to fall asleep, Qித்கிரையாகுதல், அங் 
குதல், | 

A-slope’, adv. ஒருச்சறிவாய், ஒருச்சாய் 
பபாய், சாய்ப்பாய். 

Asp, விரியன், 
As-par'a-gus, 8. ஒர்வகைப்பூண்டு. 
As'pect,s. 671.8, தோற்றம், தரிசனம், 

பார்வை. 

HY 

as look, சோக்கம், நோக்கு, பார்வை, 
சாயல், சாடை, குணம், தோற்றம். 
as position, @ ev. 
gloomy aspect, மப்பு, மந்தாரம், துக் 
கமானநிலைமை. 
rainy aspect, மழைக்குணம், மப்பு, 
மந்தாரம். 
of a planet, Aிoை, நோக்கு, கிரகநிலை. 

Asp'en, s. ஓரவகையாசு. 
As-per-a'tion, s. க7Oமுரடு, .சருச்சரை, 

ஒப்பமின்மை, அழுத்தமின்மை. 
As-per'i-ty, 8. உ௨க்ரெம், உறைப்பு, எரி 

ப்பு, கமை. 

of temper, sமை, கடயகுணம், வெ 
டுவெடுப்பு, வெட்டெனவு. 
of leaves, stalks &c., ணை, ௧௬. 
of surface, சொறி, சருச்சரை, முட, 
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As-perse’,v. a. அபதாறாய்ப்பேசுதல், ௮ 
பவாதம்பேசுதல், வடப்பேசுதல், ப 

மித்தல், அலர்தூற்றல், ஏசுதல், 
As-pers'er, s. அரற்றுதிறவன், , அப தூறு 

பேசுறெவன், பழிதூற்றஅுறெவன். 

As-per'sion, 8. அபதூறு, பழிச்சொல். 
As-phalt’, s. Bove Bev. 
As-phalt'ic, a. dave Gagvarar. 
As-pi'rant, s. தொடர்ந்தேறுதிறவன், தே 

OO paidx; நாடுநெறவன், தேறத்தேடு 
வோன். 

As'pi-rate, s. வன்றியக்ச்சிரங்மெஞும்த் 
As'pi-rate, v. a. வலுவாயுச்சரித்தல், 

As-pi-ra'tion, 8. வல்லுச்சரிப்பு, உரப்ப 
லோசை, ஊன்றலோசை. 
of mind, மனவெழுச்சி, மனவூக்கம், 
அவா, தகா, நாட்டம். 

As-pire’, v. a. sாடுதல், அவாவுதல், மன 
வெழுச்சிகொள்ளுதல், உயர்ந்துகொ 
ள்ளப்பார்த்தல். 

As-pir’er, s. தேறத்தேடுவோன். 
As-piring, s. எழுச்சி, வளர்ச், 
As-quint’, adr. கடைக்கண்பார்வையா 

ய், மாறுகண்ணாய், வாக்குக்கண்ணாய். 
Ass, 5. கழுதை, கத்தபம், 

male, ஆண்கமுதை, குண்டுக்கமுதை. 
female, பெட்டைக்கமுதை, கோளி 
கைக்கழுதை. 

young, கழுதைக்குட்டி. 

As-sail’, v. a. சருவுதல், தாக்குதல், மே 
ல்விழுதல், தொடர்தல், நெருக்குதல், 

தாவுதல், அடர்த்தல். 
with abuse, ஏசுதல், இகழ்தல், தூஷீத் 

தல், நிந்தித்தல். 
with argument, நியாயத்தினாலேவற்பு 
அத்துதல். 

As-sail'ant, s- சருவுநிறவன், சருவி, ௮ 
டிக்கிறவன். 

As-sail/a-ble, a. சருவக்கூடிய, எதிர்க்கப் 
படத்தக்க, பாயப்படத்தக்க, 

As-sail’er, s. ee சருவுறெ 
வன். 

As-sail'ing, s. அடர்ப்பு, எதிர்ப்பு, விழு 

ந்தடித்தல். 
As-sas'sin, s. சதிகாரன், பதிவிருந்து 

கொல்வோன், சதிசெய்துகொல்லு 
வோன். [தல். 

As-sas'sin-ate, v. a. சதிசெய்துகொல்லு 
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As-sas-sin-a'tion, s. சதியானகொலே, ௪ 
டுதியானகொலை, 

As-sas'sin-a-tor, s. சதிகொலைபாதகன். 
As-sault', s. சருவுகை, தாக்கு; எதிர்ப்பு. 
As- sault’, v. $e. சருவுதல், தாக்குதல், தா 

வுதல், விழுந்தடித்தல். 
As- saultiet 8. சருவுறெவன், தாக்குறெ 

வன், விழுந்தடிக்றறெவன். 
As-siy', s. சோதனை, பரீட்சை. 

as effort, attempt, பிரயத்தனம், முய 
அ, தணிவு. 
of metals, உரை, மாற்றுப்பரீட்சை. 

As-say', v.a. சோதித்தல், uf Asso. 
As-say’, v.n. பிரயாசப்படுதல். 
As-say’er, s. உரைகாரன், மாற்றுப்பார் 

கீகிறவன். 
of metals, மvரற்றறிவோன், உலோகப் 
ரீட்சைக்காரன், தாதுவாதி, கம்பட் 
டக்காரன். 

As-sem'blage, s. கூட்டம், திரள், திர 
uc. 

As-sem'ble, v.a. கூட்டெல், சேர்த்தல். 
As-sem'ble, v.n. கூடதெல், சேர்தல், இர 

தல், கூட்டங்கூகெல். 

As-sem'bly, s. சங்கம், சபை, சனக்கூ 
ட்டம், சனத்திள். 

of state, இராசசபை, அலோசனைச்ச 
ங்கம், ஆஸ்தானம். 
room, அரங்கு,சபாமண்டபம்,களரி, 

As-sent/, s. இணக்கம், உடன்பாடு, சம் 
மதம். 

As-sent', ».n. ஏஒத்துக்கொள்ளுதல், ௪ம் 

மதித்தல், இசைதல், ஏற்குதல், உட 
ன்படுதல். 

As-sert’, ». a. உறுதிசொல்லுதல், வற்பு 

அத்துதல், அணிந்துசொல்லுதல். 
as maintain,  சாதித்துச்சொல்லுதல், 
உறுதிய piel ரால்லுதல். 

As-ser'tion, s. சொல்,வாக்கு, வார்த்தை, 
உறுதிச்சொல். 

As-sert'or, s. உறுதிசொல்லுநறவன். 
As-sess', v. a. இறைமதித்தல், மதித்தல். 

damages, அழிவுமதித்தல். 
As-sess'ment, s. இறை, வரி, கடமை, 

as valuation, இறைமதிப்பு; மத்தியஸ் 
தம். 

As-sess'or, s. மத்தியஸ்தன்; நவென். 



ASS 

Assets, s. இறந்தவனுடை.யகடனிறுக் 
கவிற்கத்தக்கபொருள். 

As-sev'er, v. a. உறுத்திச்சொல்லுதல், உ 
அதிசொல்லுதல், நிச்சயித்தச்சொல் 
HEX. [Qeor. 

As-sev-er-a'tion, s. உறுதிச்சொல், கட் 
As-si-di'i-ty, s. முயற்சி, சாக்கெொதை. 

as application, சாக்கிரதை, ஊக்கம், 
முயற்சி, காரியசாதசம். © 
as attention to one, ஆசாரம், உபசார 
ம், மரியாதை? 

As-sid'u-ous, a. முயற்சயுள்ள, aero 
தையுள்ள, ஊக்கமுள்ள. ” 

As-sidu-ous-ly, adv. சாகீகிரதையாய், 
முயற்சியாய், ஊச்கமாய். 

As-sid’u-ous-ness, s. ஊக்கம், சாக்கிர 
தை, முயற்சி. 
in business, விடாமுயற்சி, உழைப்பு, 
விடாப்பிரயாசம், சாக்பரெதை. 

As-sign’, s. காரியகாரன், பதிலாள், பிர 
திகாரகன். 

As-sign’, v.a. நியமித்தல், குறித்தல். 
as allot, இடுதல், குறித்தல், நேர்தல், 
பகிர்தல். 

as alledge, show, sாட்தல், சொல் 

NEO. 
as appoint, அயமித்தல். 
as fix, specify, குறித்தல், நிறுத்துதல். 
as transfer, ஒப்புக்கொடுத்தல், ஒப்பு 
வித்தல், ஒப்படைத்தல். 

As-sign'a-ble, a. குறிக்கத்தக்க, நியயிக் 
கத்தக்க, நேயிக்கத்தக்க. 

As-sig-na'tion, 8. ஒப்படை, சாட்டு, கு 
றிப்பு, நியமம், ரேமம். 

As-sign-ée’, s. கsாரியகாரன், சாரியகட 
த்தவொப்புக்கொண்டவன். 

As-sign'er,s. குறிக்கிறவன், நியமிக்க 
தவன், நேமிக்திறவன். 

As-sign’ment, 8. குறிப்பு, சாட்டு, 
as appointment to one, ஒப்புவிப்பு, 
ஒப்படை. [ம். 
as transfer, 9.29), உறுதியடை மான 
as transfer deed, அஅதியுறுதி, அறுதி 
ச்சாதனம். 
as appointment, wud, நியமிப்பு. 
in law, ஒப்படைப்பத்திரம். 

As-sim/i-la-ble, a. ஒப்பாக்சகப்படத்தக்க, 
நிகராசக்சப்பட ச்தக்க, 
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As-sim'i-late, v. a. ஒப்பாக்குதல், சமா 
னித்தல். 

to one’s self, itself, sன்வண்ணமாக் 
குதல், தன்போலாக்குதல். 
to a like substance, qதபொலாக்குத 
ல், ஒப்பாக்குதல், நிகராக்குதல். 

As-sim/i-late, v.n. ஒத்தல், ஒப்பாகுத 
ல், சமானமாதல், நிகர்தல். 

As-sim-i-la‘tion, s. ஒப்பு, சமானம். 
As-sim/i-la-tive, a. ஒப்பாக்குநிற, பிற 

சாயலாக்குஇெ, நிகர்க்றெ, 
As-sist’, ம. ௮. உதவிசெய்தல், உதவுதல், 

உபகரித்தல், துணைச்செய்தல். 
As-sist'ance, s. உதவி, துணை, சகாயம், 

ஒத்தாசை, உபயோகம், உபகரணம். 
As-sist/ant, s. உதவிக்காரன், துணை, 5) 

ணையாளி, சகாயன், அனுசாரி, உப 
யோட. 

As-sist/ant, a. உதவியான, துணையான, 
உபயோகமான. 

As-size’, s. நியாய௫ங்கம். 
as ordinance, விலைத்திட்டத்தின்கட் 
டளை. 
as measure, அளவு, அளவுதிட்டம். 

As-size’,v.a. அளவுஇட்ட ம்பண்ணுதல். 
to prize commodities, வி’olைக்கிரயதி 
ட்டம்பண்ணுதல். 

As-siz'er, s. அளவுநிறைகளின்விசார 
காரன். 

As-so'cia-ble, a. கூட்டுறவுகொள்ளக்கட 
டிய, சங்காத்தம்பண்ணக்கூடிய. 

As-s0'ciate, s. கூட்டாளி, உடன்கூட் 
டாளி, தோழன், உடர்கதைக்காரன், 
சகாயன். 

As-s0/ciate, v. a. கூட்டதெல், கொழுவுத 
ல், சேர்த்தல். 

As-so'ciite, v. n. கொண்டாட்டம்பண் 
தல், சங்காத்தம்பண்ணாுதல், கூடி 
க்கொள்ளுதல். 

As-so-ci-a'tion, s. கூட்டம், சங்கம், ஓ 
ன்றிப்பு; இசைவு. 

as society, சங்கம், சங்கத்தார், கூட் 
டத்தார். 

of ideas, கருத்துத்தொடர்பு, எண்ண 
தீதொடர்பு. 

of things, கூட்டம், ஒன்றிப்பு, ஒற் 
அமை, 

Gt 
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as recollection, #%ruy, ஞாபகம். 
as associating with, #—@, சங்காத்த 
ம், சேர்த்திக்கை. 

As'so-nance, 8. ஓத்தலிசை, சமவோசை. 
As-sort’, v. a. அடுக்கடுக்காய்வைத்தல், த 

ரம்பிரித்தல், வகைப்படுத்துதல், இன 
மினமாய்வைத்தல். 

As-sort/ment, s. பலவகை, நானாவகை, 
தரம், தரவழி, வகை, விதம். 
as act of assorting, வகையாக்குகை, 
பகுதியாக்குகை. 

As-suige’, v. a. தணித்தல், ' ஆற்றுதல், 
சாந்தப்படத்துதல், அமைத்தல், சமா 

தானப்படுத்துதல். 

As-suige'ment, s. தணிப்பு, சாந்தப்படு 

தீதுகை, ஆற்றுகை. 

As‘suag'er, s. தணிக்கிறவன், சாந்தமா 
க்குறெவன்; சமாதானமாக்குகறெவ 
ன், ஆற்றதுவோன். 

As-sua'sive, a. ஆற்றுகிற, தணிக்கிற, ௪ 
மாதானமாக்குறெ. 

As’sue-tide, s. பழக்கம், அப்பியாசம். 

As-sume’, v. a. எடுத்தல் 
as take, எடுத்தல், கைக்கொள்ளுதல். 
as suppose, சம்மாநினைத்தல், இட் 
க்கற்பித்தல், இட்டுநினைத்தல். 
as take for granted, s௲ணிதல், உள்ள 
தாகஎண்ணுதல். 
airs, கோப்புக்காட்டதெல், சேட்டை 
காட்டதெல், கோலங்காட்கெல். 
consequence, Aமிர்ச்சிகொட்தெல்,பெ 
ருமைகாட்டுதல். 
& name, பெயரெடுத்தல், பெயரதரித் 
அக்கொள்ளுதல், ஈநாமஞ்சுட்கெல். 

As-sume', ». n. எடுப்பாயிருத்தல், ௮௧ந் 
தையாயிருத்தல், கோப்பாயிருத்தல். 

As-sim’er, s. எடுப்புள்ளவன், மேட்டி 
மையுள்ளவன். 

As-sim’ing, 8. எடுப்பு, தன்மாப்பு நிமிர் 
ச்சி. 

As-sump'tion, s. 
தீரிப்பு, சங்கற்பம். 
in logic, சுயம்பிதரையாயிதஉத்தரசா 
தனம். 
as supposition, எண்ணம், கோட்பாடு 

As-sump'tive, a. எடுக்கப்படுநற, கொ 
Astral, a. ஈட்சத்திரத்துக்கடுத்த. ள்ளப்படுதிற, 

As-sur'ance, s. நிச்சயம், உறுதி. 
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எடுப்பு, கையேற்பு, | 

AST 

as boldness, SLன, தைரியம், துணி 
வு; தாராளம். 

as confidence, உறுதி, உறுதிப்பாடு, 
நிச்சயம், நம்பிக்கை, நிண்ணயம். 
as impudence, ஏவமதிப்பு, கொச்சை 
த்தனம். 
by word, உறுதிச்சொல், வாக்கு, வா 
ர்த்தைப்பாடு, 
of faith, லிசுவாசநிச்சயம். 

As-sire’,v. ப. உறுதிசொல்லுதல், நிச்சய 
ப்படுத்துதல், ஈம்பிகிகைசொல்லுதல். 

As-sir'ed, a. நிச்சயித்த, நிதானித்த, ௪ம் 
» தேகமில்லாத. 
to be assured, Nிச்சயித்தல், நிண்ணயி 
த்தல், நிதானித்தல். 

As-sur'ed-ly, adv. ஐயமின்றி, ஐயமற, நி 
ச்சயமாய், மெய்யாய். 

As-sir’ed-ness, s. dé Fwd, பூரணநம்பி 
க்கை. 

As'ter-isk, s. rL்சத்திரக்குறி. 
As'ter-ism, s. sட்சத்திரம், இராசி. 

A-stern’, adv. பின்னணியத்தில்,, அபரத் 
தில். 

to drop astern, தோணிபிந்துதல். 

As'ter-oid,s. Fa Grew. 

As-then’ic, a. பெலலீனமான. 

As-then-ol/o-gy, s. பெலட்சயவாகடம். 
Asth'ma, s. ஈழை, காசம், மந்தாரகாசம், 

கபவியாதி. 

Asth-mat'ic, a. இழைப்புள்ள,மந்தாரகா 
சமுள்ள, ஈழையுள்ள. 

As-ton'ish, v. a. அதிசயப்படுத்துதல், ஆ 
ச்சரியப்படுத்துதல், பரவசப்படுத்துத 
ல்,திகைப்பித்தல்,பிரமிக்கச்செய்தல் , 
to be astonished, அதிசயித்தல், Gos 
த்தல், பிரமித்தல். 

As-ton’ish-ing, a. அதிசயமான, ஆச்சரி 
யமான, பிரமிக்கத்தக்க. 

As-ton'ish-ing-ly, adv. அதிசயமாய், ஆச் 
சரியமாய். 

 As-ton’ish-ment, s. சயம், ஆச்சரிய 
ம், திகைப்பு, பரவசம், பிரமிப்பு. 

' As-t0und, v.a. இிகைப்பித்தல், பிரயிக் 
கச்செய்தல். 

lamp, ஜர்வகைக்கண்ணாடிவிளக்கு. 



_ As'tro-the-ol/o-gy, s 

ASY 

A-stray', adv. தப்புவழியாய், வழிதப்பி, 

வழிதவறி 
1௦ ஏ௦ astray, வழிதப்பிப்போகுதல், 
வழிதவறிப்போகுதல். 

to lead astray, சவற௩டத்துதல், மோ 
சம்போக்குதல். 

As-trict', v. a. இறுக்குதல், அடக்கமாக் 
eae, இறுக்நிக்கட்கெல். 

As-tric'tion, s. இறுக்கம், இறுகச்செய் 
கை, கட்டுகை. 

As-trictive, a. இறுக்குறெ. 
A-stride’, adv. இடந்து, கால்விரிய. 
As-tringe’, v.a. இறுக்குதல், SOS. 
As-tring’en-cy, s. அவர்ப்பு, கயர்ப்பு. 
As-tring’ent, s. அவர்ப்பு, கசட்டை. 
As-tring’ent, a. sயர்ப்புள்ள. 

to be astringent, அவர்த்தல்,கயர்த்தல். 

As-tring’ents, s. (pl.) அவர்ப்புமருந்து, 
கயர்மருந்து, 

As-trog’ra-phy, s. 
6L_F 5S) 71. 

As-trol’o-ger, s. சோதிடன், சோசியன், 
சாத்திரி, ரகவிப் பிரியன். 

As-trol’/o-gize, vn. Aரsபலாபலன்க 
ணித்தல், சோசியம்பார்த்தல். 

As-trol'o-gy, s. சொோதிடசாத்திம், சோ 
திடம், சோசியம். 

As-tron/o-mer, s. sணிதசாத்திரி, கணித 
ன், சோதிடன், வானசாத்திரி. 

As-tro-nom/ic-al, a. எண்ணுக்கடுத்த, ௧ 

ணிதத்துக்கடுத்த, 
As-tro-nom/ic-al-ly, adv. வானசாத்திரப் 

படி, சோதிடப்படி., 
As-tron’o-mize, v.a. வானசாத்திரங்கற் 

றல், கணிதசாத்திரம்படித்தல். 
As-tron'0-my,s. வானசாத்திரம், எண் 

ணற்சாத்திரம், கணிதம். 
வானசோதிகொ 

ண்கெடவுளை அறியுஞ்சாத்திரம். 

நட்சத்திரசாஸ்திரம், 

_ As-tite’,a- கூர்மையுள்ள, விவேகமுள் 
ள், கள்! 

I A-sun'der, adv. 99, அறுந்து, விட்டு, 
பிரிந்து, விண்டு, சல்லறையாய். 
to fall asunder, அறுங்துபோகுசல் ,@ 
றிந்துபோகுதல். 
to cut asunder, அறவெட்டுதல், 

_ A-sy’ lum, s. புகலிடம், அடைக்கலம், 
சரணம், தஞ்சம், சார்பு, ஆதரவு. 
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At, prep. இல், இடத்தில்; 

ஆக, ஆய், அடியில், S: 
a mark, இலக்குக்கு. 

any rate, எப்படியும், எந்தலிதத்திலு 
ம், எவ்வகையிலும். 

a stand, நிலைத்து, மலைத்து. 
first, அவச்கத்திலே, முகனையிலே, 
முதலிலே, ஆரம்பத்திலே, ஆதியிலே. 
great expense, பெருஞ்செலவாய். 
all, எவ்வகையிலும். 

hand, ட்ட, முகெ, கைக்குள். 
home, வீட்டிலே, வீட்டோடே. 

last, சமைகடையிலே, ஈற்றிலே, ஈ 
ருந்தத்திலே, ஈறுகடையிலே. 

least, ஆகிலும், ஆவது, எவ்விதத்தினா 
லும், இல்லையென்லில். 

leisure, சம்மா, சமையமுள்ள, சமை 
யமானநேரத்தில், சாவகாசமாய். 

length, sாளில், காள்வரையில், கடை 

சியில், சமைகடையில். 

most, HOW GFA, எப்படியும். 
night, இரவிலே, இராவுக்கு. 
once, உடனே, ஒருமிக்க, சேர. 
one o’clock, ஒருமணிக்கு. 
peace, சமாதானமாய். 

pleasure, இஷ்டப்படி, ரெர்ந்தபடி. 
present, இப்பொழுது, இக்காலம், த 
ற்காலம். 
random, எழுந்தபடி, வந்தபடி, நேர் - 

ந்தபடி. 
sea, கடல்மேல். 
sight, சண்டவுடனே. 
the bazar, கடையிலே. 

the well, QAணற்றண்டையிலே. 
twice, இரண்டுதரத்தோடே. 
war, போரில், 
the dog barks at him, sரய் அவன்மே 
ல்விழுந்துகுலைக்கிறது. 
the cow runs at people, பசஆளிலே 
பாய்றெது. 

Ate, (past of Eat.) ». சாப்பிட்ட. 
A'the-ism, s. தெய்வமில்லையென்னுங் 

கோட்பாடு, நாஸ்திகம், நாஸ்திகமத 
ம், குனியவாதம், நிரீச்சுரவாதம். 

A'the-ist, s. அவிசுவாசி,  குனியவா 
தி, நாஸ்திகன், நிரீச்சான், கிரீச்சுர 
வாதி. 

அண்டை; 



ATR 

A-the-ist/ic, 
A-the-ist'ic-al, ~" | அங்சோட்பாட்டுக் 

கடுத்த, நிரீச்சுரவாதத்துக்கடுத்த. 
A-the-ist/ic-al-ly, adv, அவிசுவாசமாய், 

நாஸ்திகமாய். 
Ath-e-né’um, s. ஏரங்கேற்றுமண்டபம், 

புத்தகசாலை. 

A-thirst', adv. தாகமாய், தவிப்பாய். 
Athlete, s. வெற்றிக்காகமல்லுக்கட்டுதி 

றவன், செயப்பிரயாசி. 
Ath-let/ic, a. சத்துவமுள்ள, வீரமுள்ள, 

வலிமையுள்ள, மல்யுத்தத்துக்குரிய. 
A-thwart’, adv. குறுக்கே. 

A-tilt', adv. சலம்பமாய். 

as aslant, ஒருச்சரிவாய். 
Atlas, s. படங்கள், படப்புத்தகம். 

At'mos-phere, 8. பரமாணு, வாயுப்பர 
மாணு. 

At-mos-pher‘ic, a. பரமாணுவுக்கடுத்த. 

Atom, s. அணு, அட்பம், பீலு, அயிசு, 
குக்குமம். 

A-tom‘ic, அணுவுள்ள, அணுவுக்க 
A-tom’ic-al, a. டுத்த, அணுப்போன்ற. 
At'om-ism, 8, அணுச்சாஸ்திரம். 

At'om-ist, s. அணுநூலாசிரியன், அணு 

ச்கயொனி. 

A-t0ne!, 0. a. நிவிர்த்திசெய்தல், பாவத் 
தைப்பரிகரித்தல், பிராயச்சத்தஞ்செ 
ய்தல். 

to make amends, ஈசெலுத்துதல், உ 
த்தரவாதம்பண்ணுதல், உத்தரித்தல். 

to reconcile, ஜக்கமாக்குதல், இணக் 

குதல். 
A-tone'ment, 8. உத்தரவாதம், பாவநிவி 

ர்த்தி, பிராயச்த்தம். 

A-ton'er, 8. பிரராயச்சத்தம்பண்ணுநிறவ 
ன், பாவநிவிர்த்திபண்ணுவோன். 

A-top', adv. தலைப்பிலே, உச்சத்திலே, 
மேலே. 

A-tro/cious, a. க௭ய, கொடிய, ர்ந்த, 
திராமையான. 
deeds, கொடியசெய்கைகள். 
sinner, கொடும்பாவி. [வம். 

wickedness, sடுந்தமை, கொடியபா 

A-tro'cious-ly adv. கடிதாய்,கெ ரடிதாய். 

A-tro‘cious-ness . கடுமை, கொடு 

A-trocii-ty ' மை, தீராமை, ம 
சாதிமை. 
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ஓ தெய்வமில்லையென் | 

ATY 

Atro-phy, s. சம், கசரோகம், werd 
கேடு, 

At-tach’, v.a. 99550, அணைத்தல், ஓட் 
டுதல், சேர்த்தல், பற்றுதல். 
as arrest, மறியற்படுத்துதல். 

as win, take by உடன்படுத்திக்கொ 
moral force &c. | ள்ளுதல், கூட்தெல் 
வசப்பதெதிக்கெளளுகள்: 

to attach one’s self to one, qu தல், 
அணைதல், pi Osa, சேர்தல். 
to be attached ஐக்கமாதல், நேசபந்த 
மாதல், சேர்தல். 

At-tach'ment, 8. அன்பு, ஆசாபாசம், ஆ 
சை, ஒட்டு, இட்டம், காதல், கொள் 
கை, சினேகிதம், சேர்த்தி, சார்பு. 
warrantof attachment kறியற்கடுதாசி.. 

At-tack’, s. அடர்ப்பு, மேல்விமுதல், ௭ 
திர்ப்பு, சருவுகை, தாக்கு. 

At-tack’, v. a. சருவுதல், சாடதெல், தாக் 
குதல், தொடர்தல்; தொடுத்தல், நெ 
ருக்குதல், மேல்விழுதல். 
as disease, வியாதியணுகுதல், வியா 
நிகொள்ளுதல், வியாதிப்பதெல், 
as robbers, அணுகுதல், இட்டிக்கொ 
ள்ளுதல். 
with abuse, ஏAக்கொண்படவெருதல். 

At-tain', ம. அடைதல், சேர்தல், பெறுத 
ல், தலைப்படதெல். 

puberty, ஆட்படுதெல், விரகதிதல், புத் 
தியறிதல், பிரரயப்பதெல், பக்குவப் 
படுதல். 

At-tain/a-ble, a. அடையத்தக்க, பெறத் 
தக்க, எட்டத்தக்க. 
to be attainable, கூடுதல். 

At-tain’a-ble-ness, Pe 
ன்மை. 

At-tain'der, s. உரிமையில்லாததாக்குட | 
றதீர்ப்பு, உடர்தையகற்றுந்தர்ப்பு. 

At-tain’ment, s. சம்பாத்தியம், சத்தி, சே 

ர்வு, பெதுயேத பேறு. 

as acquired abilities, sல்வித்திறம், க 

ல்விப்பரீட்சை, சாமர்த்தியம். 

At-taint’, s. மாச, துகள், கறை. 

in law, நவெர்செய்த$ர்ப்பின்குற்றத் 
தைக்குறிக்கும்பத்திரிகை. 

அடையத்தக்கத 

கன் ல் ன்னு இ ட ண கை கண்டு அணுக க்க அ. 

At-taint’, v. a. கறைப்படுத்துதல், குற்ற. 

ப்பசெததல், பாழாக்குதல். 

a அடர் 
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At-tem’per, v.a. பதப்படுத்சல், மிருது 
ப்படுத்தல், பெலன்குறைத்தல், கலக் 
கல், தணித்தல். 

At-tempt’, s. ஊக்கம், எத்தனம்,அணிவு, 
முயற்சி. 

At-tempt’, v. a. அணிதல், தெண்டித்துப் 
பார்த்தல், பிரயத்தினப்படுதல். 

At-tempt’a-ble, a. A௲ணியத்தக்க, பரீட் 
சிக்கக்கூடிய. 

At-tempt’er, s. அணிகாரன், பிரயாூ. 
At-tend’, ». n. கூடப்போதல். 

accompany, கூடப்போதல், தொடர் 
தல். 
to give attention, ஏவதானித்தல், உற் 
அக்கேட்டல், செவிகொடுித்துக்கேட் 
டல். 

as be present, கூ।௭௫யிருத்தல், சேர்ந் 

திருத்தல், வரந்திருத்தல், 
as wait on, ஏவல்செய்தல், சொற்கே 
ட்டல். 
to, கவனித்தல், காரியம்பார்த்தல், ப 
ராமரித்தல். 
diligently, உற்றுக்கேட்டல், மனம்ப 
தியவிதெல், மனம்பொரும்திக்கேட் 
டல, 

At-tend'ance, s. கூடப்போகை. 
as waiting on, serving, பணிவிடை, 
ஊழியம், சேவகம், 
as retinue, பரிசனம், பரிவாரம். 
as regard, attention, sணிப்பு, மறியா 
தை, கணிசம். 

on a sick person, பரிகாரம், உதவி, 
சகாயம், 

At-tend‘ant, s. ஏவற்காரன், கூடப்போ 
| இறவன், கையாள், துணையாள். 

as guard, மெய்காப்பாளர், கஞ்சுகர், 
I கிங்கிரா். 

| At-tend’ant, a. அணையான, கூடவருி 
aD, துணையான, உபயோகமான. 

_ At-ten'tion, s. Aந்தனை, கருத்து. 
as heeding, sவனம், கவனிப்பு, ந் 

தனை, எச்சரிக்கை, கருத்து, அவதா 
னம், சாவதானம். 
as act of civility, உபசாரம், எண்ணி 
க்கை. 
fixed attention, ஊன்றியகருத்து, உற் 
pester, கவனம். 
sole attention, ஏsAந்தனை. 
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At-tent'ive, a. Aas%eruycrar, கருத்தா 
ன, நினைப்புள்ள. 

At-tent'ive-ly, adv. ஏவதானமாய், கருத் 
தாய், நினைப்பாய். 

At-tent'ive- “NESS, 8. கருத்து; அவதானம், 
சாவதானம், சிந்தனை. 

At-ten'u-ate, v. a. கொய்தாக்குதல், மெ 
ல்லிதாக்குதல். 

to be attenuated, PpagGsa, றுத்தல் 
மெல்லிதாகுதல், ரொய்தாகுதல். 

At-ten'u-ate, a. கொய்தான, மெல்விதா 
ன, மெலிந்த. 

At-ten-u-a'tion, s. கொய்தாக்குகை, மெ 
ன்மையாக்குகை. 

At-test’, s. ¢7@. 

At-test’, v. a. உறுதிசொல்லுதல், சாட் 
சிக்குக் கையெழுத்தவைத்தல், சாட் 
சிசொல்லுதல். 

At-test-a'tion, s. உறிச்சொல், சாட். 
At-test'ing, s. உ௨றதிசொல்லுகை, சாட் 

சிசொல்லுகை. 
At-test'or, s. ௨றதிசொல்லுவோன், சா 

ட்சிக்காரன். 
Attic, s. சறசதுரத் தூண். 

room, மேல்மாட த்தறை. 
At-tinge’, tr. a. தொடதெல், 
At-tire', s. ஆடையாபரணம், 

அணி. 
for a play, சோடினை, கோலம், அணி. 

At-tire’,v.a. அணிதல், அலங்கரித்தல், உ 
டுத்தல், உெதுதல், கோலங்கட்டுதல். 

At'ti-tude, s. கொலம், நிலை. 
of affairs, sரரியநிலைமை, காறியங்க 
ளின்கோலம். 

At-torn’ey, s. பரிக்துபேசுநறறெவன்,நியா 
யதுரந்தரன், பிரதிகாரகன். 
general, இராசகாரியதுரந்தரன். 
power of attorney, தத்துவக்கடுதாரி, 
காரியம்௩டத்துந்கத்தவம். 

At-torn'ey-ship, s. sரரியகாரத்தனம், கா 
ரியகாரத்தொழில், இராசகாரியதுரம் 
தரம். 

At-tract',v. a. இழுத்தல், பற்றுதல், வா 
ங்குதல், வலித்தல். 

asa magnet, sாந்தம்பிடித்தல், காந்த 
ம்வலித்தல், காந்தமிழுத்தல். 

to be attracted, இழுபடல், இழுக்க 
ப்படல். 

உடுப்பு, 

a 
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At-tract-a-bil/i-ty, s. இழுக்கப்படக்கூ 
டியதன்மை. 

At-tract'a-ble, a. இழுக்கத்தக்க. 

At-trac'tion, s. இழுப்பு, பற்று, வலிப்பு. 
of gravitation, அதோகதி, க£ழ்க்கதி, 
மையக்கவர்ச்ி, வீழ்ச், பாரத்தாக் 
கம். 
chemical, ஏவாவல், சம்பந்தம். 
magnetic, sகரந்தவலிப்பு,காந்த ஈர்ப்பு. 

personal, அழகு; செளந்தரியம். 
At-tractive, a. இழுக்கத்தக்க, பற்றான, 

நயப்பான, பிரியப்படுத்துறெ. 
speech, மvதுரமொழி, ஈயச்சொல், இ 
ச்சகப்பேச்சு, மாதுரியம். 

At-tract/ive-ness, s. இழுப்பு; ஈயப்பு, ப 

ற்று. 
At-tract/or, s. இழுக்றெவன், இழுப்பது 
At-trib/u-ta-ble, a. சாட்டப்படத்தக்க, 
காரணமுடைய. 

At'tri-bute, s. கணம், இலட்சணம். 
in grammar, பயனிலை, பெயர்ச்ி,வி 
னை. 
divine, தேவலட்சணம். 

At-trib/ute, v. a. ஏதுக்குறித்தல், ஏற்றுத 
ல், சாட்தெல், செலுத்துதல், சமத்து 
தல். 

At-tri-bu’tion, s. புகழுகை, இன்னதினா 
லாயிற்றென்குதல், ஏற்றுகை, சாட்டி 
கை. 

At-trib'u-tive, a. இலட்சணத்துக் கடுத்த, 
இலட்சணங்கூறுறெ. 

At-trition, s-. உரைப்பு, தேய்ப்பு. 
At-tine’, v. a. இசைதிருத்துதல், சதிகூ 

ட்டதல், கான்மூட்டதெல், 
Aமbயn, a. கருஞ்செவப்பான, மங்க 

லான. 
Auc'tion, s. ஏலம். 
Auc'tion-a-ry, a, ஏலத்துக்கடுத்த. 
Auc-tion-éer’,s. TAS DOVaS tv &_gCair 

ன், TASOSEL_ FHS Maer. 
Au-da'cious, a. அணிவான. 
Au-da'cious-ly, adv. இடும்பாய், துணி 

வாய். 
Au-da'cious-ness, , } அகங்காரம், இட 
Au-dacii-ty, . * ம்பு; குறும்பு; ௮ 

ணிகரம், அணிவு, செருக்கு. 
Aud’i-ble, a. கேட்கத்தக்க, - 

voice, கேட்கத்தக்ககுரல். 
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Audi-ble-ness, s. sாதுக்கெட்டத்தக்க 
அ, கேட்கத்தக்கது. 

Aud‘i-bly, adv. உரக்க, உரத்து, கேட்க 
த்தக்கதாய். 

speak audibly, கேட்கச்சொல்லு, கே 
ட்கப்பேசு. 

Aud'i-ence, s. rd, அரங்கம். 
as hearing, கெள்விகொடுத்தல், செ 
விகொடுத்தல். 
as admittance to one, sண்கொள் 
ளூகை, கண்பேசிக்கொள்ளுகை. 

as hearers, கேட்போர், கூட்டம், ௪ 
பை. 

Aud/i-ence-cham-ber, 8. கொலுமண்ட 
பம், சபாமண்டபம், ஆஸ்தானமண் 

டபம். 
Audiit, s. கணக்குப்பரிசோதனை, கண 

க்குமுடிப்பு. 
Audit, v. a. கல்சிசய்வகிசோனித்தல். 

கணைக்கைப்பாக்கில், 
Aud‘it-or, s. கணக்குச்சோதிக்றெவன். 

as hearer, கேட்போன். 
Aud'it-or-ship, s. sகணக்குச்சோதனையுத் 

தியோகம். 
Aud‘it-o-ry, s. கூட்டம், கேட்றெவர்க 

ள், சபை. 
a place of hearing, சபரமண்டபம், 
கல்விச்சாலை, பிரசங்கசாலை, அரங் 
கம். 

Aud'it-o-ry,a. கேள்விக்கடுத்த. 
nerve, செலிப்புலனரம்பு, 

Auger, s. அறப்பணம், தமரூி 
for breaking house walls, 
கோல், கன்னம். 
turned by a wheel, வீசுதமர். 
hole, தொளை, தவ்வு; தமர். 

Aught, s. ஏதாகிலும், யாதொன்று. 
Aug'ment, s. வளர்ச்சி, கதிப்பு, விருத்தி. 

in grammar, தோன்றல்விகாரம். 
Aug-ment’, v. a. அதிகப்படுத்தல், அதி 

கரிப்பித்தல், கூட்தெல், மிகுதியா 
க்கல். 

கனனக் 

Aug-ment-a'tion, Ss. அதிகரிப்பு ; கதிப்பு ? 
மிகுதி, வளர்ச்சி, விருத்தி. 

Aug-ment'a-tive, a. அதிகரிக்கப்பண்ணு 
கிற, பெருக்கு, பெரிதாக்குறெ. 

Au’gur, s. சகுனசாஸ்திரி, சகுனி, நிமி 
த்திகன்,. நிமித்தம்பார்ப்போன். 
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Agu, v. சகுனஞ்சொலலுதல், FG 
னம்பார்த்தல், நிமித்தம்பார்த்தல். 

as guess, &c. உத்தேசித்தல், எண்ணு 

தல், பாணித்தல். 

Avgம-ரal, a. ியித்தசாத்திரத்துக்கடுத்த, 

நிமித்தமான. 

Au-gu-ra'tion, s- சகுனம்பார்த்தல், நியி 
த்தம்பார்த்தல். 

Awgur-er, ௧. சகுனி, நிமித்திகன். 
Au'gu-ry,s. சகுனம், சகுனசாத்திரம், 

நிமித்தசாத்திரம். 
Au'gust, s. ஆவணிமாதம். 
Au-gust’, a. மகிமையான, மேன்மையு 

ள்ள, மகத்துவமான். 
display, பெரியகாட்சி, மகத்தானகா 
a 
personage, மsாபெரியவர், மகாத்து 
மா. 

Au-gust'ly, adv. 
யாய். 

சிறப்பாய், மகிமை 

 Aurgust'ness, s. சறெப்பு, மகிமை, மகத் 

ee ea க்் வததப்த்் 

ன க்க கை a 

SR Sa Se 
me 

அவம். 

Aunt, 8. சிறியதாய், பெரியதாய், மாமி, 

பிதாமாதாவின்சகோதரி. 

Au-ré'li-a, ௧. YER. 

Au-re'o-la, ஒளிக்கெணசக்கரம், பிரபை 

வட்டம். 

Aric, a. பொன்னுக்கடுத்த, பொன்னு 

க்குரிய. 

Au'ri-cle, s. செவி. 

of the heart, இரத்தாசயப்பை. 

Au-ric'u-lar, a. செலிக்கடுத்த, காதுக்கு 

ரிய. 

confession, LU 
அறிக்கைமிடு. 

as traditional, பரம்பரையான, தொ 

ன்றதொட்வெழங்ெ. 

Au-rifer-ous, a. பொன்லிளைவான. 

Au-ri-ga'tion, s. இரதபரிட்சை, இரதம் 

ஓட்கை, பண்டிசெலுத்துகை. 

Aurist, 8. செவிப்பிணிவைத்தியன். 
Au-ro’ra, 8. 

வைகறை, புலரி. 
Au'spice, s. நிமித்தம, பட்சசொஸ்திரம். 

Au’ spi-ces, 8. ஆதரவு; கருணை, கடாட் 
சம், தாபரிப்பு. 

பாவசங்தீர்த்தனம், பாவ 

 Au-spi‘cious, «. அனுகூலமான, சுப, 

அ = 

சோபன, மங்கல. 
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day, சுபதினம், நல்லநாள், நல்லதி 
னம், மங்கலதினம. 
events, news, சபசோபனம், சோப் 
னகாரியம். 

hour, ஈன்முகுர்த்தம், 
தம், ஈற்சமயம். 

language, சுபவசனம், சோபனவார் 
த்தை, மங்கலச்சொல். 
to be auspicious, மvஙகலLமாயிருத்தல், 
அனுகூலமாதல். 

Au-spi'cious-ly adv. சபமாய், மங்கலமா 
ய், அனுகூலமாய். 

Au-spi'cious-ness, s. £த்துவம், சுபம், 
சோபனம். மங்கலம், சுமங்கலம், 
செளபாக்கியம், சுபாக்கியம். 

Au-stére’, a. s (ன, கடுந்த, கண்டிதமு 
ள்ள. 
conduct, manners, sL னமானநடை , 
கடும்போங்கு 
person, மெட்கெகாரன், மேட்டிமை 
க்காரன். 
look, மேட்டிமையானபார்வை, ௧௫ 
டபார்வை. 
rebuke, கண்டிப்பு, கண்டிதமான 
சொல், வெட்டெனவானவார்த்கை. 

Au-stére'ly, adv. க தாய், கண்டிப்பா 

ய்,வெட்டெனவாய். 

Au-stere'ness, கண்டிதம், 
Au-ster'i-ty, ல் | கண்டிப்பு, 

டெனவு. 

religious, தவம், தவசு. 

Aus'tral, a. தென்புறத்துக்கடெத, Os 
சணமான. 

Au-then'tic, a. A, நிச்சய, உள்ள, மெ 

ய்யான, சத்திய. 

Au-then'tic-al-ly, adv. உள்ளபடி, நிச்ச 
யமாய். 

Au-then'tic-al-ness, s. 

மை, சத்தியம். 

Au-then'tic-ate, v. a. உறுதிப்படுத்தல், © 
சப்படுத்துதல். 

Au-then-tici-ty, s. உண்மை, நிசம், நி 
ச்சயம், மெய். 

Au’thor, s. உண்டாக்னெவன், காரண 

ன், கருத்தா, செய்தவன். 

of a book, ஆக்கியோன், ஆசிரியன், 

தூலாசிரியன். 

மங்கலமூர்த 

கடுமை, 

வெட் 

நிச்சயம், உண் 
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of a commentary, உரையாசிரியன், 
லியாக்க்யொானி, உரைகாரன். 

Au'thor-ess, s. செய்தவள், ஆக்குபவள். 
Au-thor’i-ta-tive, a. அதிகாரமுடைய, £ி 

ழ்ப்படியாத, உத்தண்ட.“ 
airs, manners, எடுப்பு, அமையாமை, 
நிமிர்ச்ி. 
command, கடுஞ்சொல், கண்டிப்பா 
னகட்டளை. 

]௦௦k,கருடபார்வை,அதிகாரரோக்கு. 
voice, வெட்டெனவானசத்தம், அதி 

காரத்தொனி. ° 

Au-thor'i-ta-tive-ly, adv. அதிகாரமாய், 
தத்துவமாய். 

Au-thor'i-ta-tive-ness, 8. 
ண்டிப்பு. 

Au-thor'i-ties, (s. pl.) அதிகாரிகள், தத் 
அவக்காரர். 
of a temple, கோவிலதிகாரிகள், தா 
னத்தார். . 

in literature or science, மேற்கொள். 
Au-thor'i-ty, s. அதிகாரம், தத்துவம், உ 

த்தரவு, கட்டளை. 

as testimony, witness, அஏத்தாட்சி, சா 
LA, சான்றோராட் 8, திட்டாந்தம். 

as warrant, order, உத்தரவு, கட்டளை: 

Au'thor-ize, ». a. அதிகாரங்கொடுத்தல், 
தத்துவங்கொடுத்தல், உத்தரவுகொடு 

த்தல், 
Au'thor-iz-ed, a. சமுத்திரையான, நிய 

மித்த. 
measure, சமுத்திரையானவளவு. 
to be authorized, தத்துவம்பெற்றிரு 
த்தல், நியமிக்சப்பதெல். 

Au'thor-ship, 8. தூல்செய்கை, ஆக்கி 
யோன்தொழில். 

Au-to-bi-og’ra-phy, s. தற்சரித்திரம். 
Au-toc'ra-cy, s. தன்னரசாட் சி, சுயாதி 

பத்தியம், எகாதிபத்தியம். 

Au'to-crat, s. ஏகாதிபதி, சுயாதிபதி. 
Au'to-graph, சுயகையெழுத்து,மு 

Au-tog'ra-phy, "J தற்பிரதி, மூலப்பி 
ரதி. 

Au-tog'ra-phal, 2 2 சுயகையெழுத்தா 
Au-to-graphiic-al, “Sar, மூலப்பிரதிக் 

கடுத்த. 
Au-tom’a-tous, (s.pl.) தானாயியங்கு ஞ்சூ 

த்திரங்கள். 

அதிகாரம், ௧ 
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Au-tom’a-tous, a. தானாயியங்குறெ, 
Au-ton'o-my, s. தன்னாசாட்ி, சுயாதி 

பத்தியம். 

Au'tumn, s. கனிகாலம், இலையுதிர்கால 
ம். (உம். புரட்டாரி, ஐப்ப௫, கார்த் 
திகை.) 

Au-tum'nal, a. இலையுதிர்காலத்துக்கடுத் 
த, கனிகாலத்துக்கடுத்த. 

Aux-il'iar, a. துணைசெய்திற, உதவிப் 
ண்ணுறெ, சகாயஞ்செய்இறெ. 

Aux-il'ia-ry, s. உதவி, ஒத்தாசை, அணை. 
Aux-il'ia-ry, a, உப, உதவியான. 

society; உதவிச்சங்கம், தணைச்சங்க 
ம், உபசங்கம். 

troops, தணைப்படை. 
verb, உதவிவினை, தணைவினை. 

Aux-ilia-to-ry, a. ஒத்தாசை செய்றை. 

A-vail’, s. பிரயோசனம், பலம், இலாப 
ம், அனுகூலம். 

A-vail',v.a. பிரயோசனம்பண்ணுதல், 
உதவுதல், இலாபங்கொடுத்தல். 

one’s self, பிரயோசனமாக்கல், ஈய 
ப்படுத்தல். 

A-vail’, v. n. உதவுதல், ஆகுதல், KOS 
ல், உபயோகப்படுதல், பிரயோசன. 

மாகுதல். 

A-vail'a-ble, a. sரரியத்துக்குத்தக்க, கூ 
டிய. 

A-vail’a-bly, adv. உதவத்தக்கதாய், பிர 
யோசனப்படத்தக்கதாய். 

A-vails', (s. pl.) இலாபங்கள், ஊதியங் 
கள், நயங்கள், பிரயோசனங்கள். 

Av-a-lanche’, 8. wலையினின்றுவழிந்து 
விழும்பனிக்கட்டி. 

Av'a-rice, s. பொருளாசை, உலோபம், 
உலுத்தம், அவா, இக்கெனவு. 

Av-a-ricious, a, qவாவுள்ள, தகாவுள்ள , 
பணத்தகாவுள்ள, சிக்கெனவுள்ள. 
person, Aக்கெனவுக்காரன், உலுத்த 
or, உலோபன். 

Av-a-ri'cious-ly, adv. பொருளாசையாய் 
Av-a-ricious-ness, s. உலோபம், பொரு 

ளாசை. 
A-vist’, int. தடுத்தல், தடைசெய்தல், த 

'கைதல். | 

Ay-a-tar’, அவதாரம், ௮அலதரிப்பு, 

— 
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A-vaunt’, int: அகற்றுதல், தரத்துதல், 
போவெனல். 

A-venge!, v. a. சரிக்குச்சரிகட்தெல்; ப 
ழிவாங்குதல், பகைசாதித்தல். 

A-venge/ment, 8. பழிசாதிப்பு, பழியெ 
ப்பு, மதி சல்குசை, ப பழி, சலஞ்சா 

திப்பு. 
A-veng' er, 8. பழிவாங்கி,பழிவாங்குகி 

றவன், சலஞ்சாதிக்கெவன். 
Av'e-niie, s. வாயில். 

as street, பெருந்தெரு, கதல்லிய் 

தை, பாதை, வ 
A-ver', v.a. உறுதசொல்லுதல், கட்டு 

ரைத்தல், சொல்லுதல், அணிந்தசொ 
ல்லுதல். 

Av'er-age,s. ஏa௪கடு, ஒரொட்டு, சக 
டு, நடுத்தராமானதொகை. 

Av'er-age; v. a. ஏszசகடாக்குதல், சகட் 
டிலேகணக்குப்பார்த்தல், சகட்டதெ 
தொகையாக்குதல். 

Aver-age, v.n. ஏaசaகட்டுத்தொகையா 
குதல், ஈடுத்தொகையாகல்., 

Av'er-age,a. sுத்தரமான, மத்தியமான. 
account, சராசரிக்கணக்கு. 

mean average, சராசரித்தொகை.,. 
price, ஏகசகட்விலை, ஒரொட்டி 
விலை, ஏகதேசவிலை. 

A-ver'ment, s. உறுதிச்சொல், கட்டுரை. 
as establishment by evidence, அத்தா 
UA, சாட்சி, திட்டார்தம். 

A-verse’, a. வெறுப்பான, உவர்ப்பான. 
A-verse'ness, a அரோசிப்பு, மனவி 
A-ver'sion, னம். 

 A-versely, adv. வெறுப்பாய், அரோசி 
கமாய், குற்சிதமாய். 

A-vert',v.a. தடுத்தல், தட்டுதல், திருப் 
புதல், நீக்குதல், மாற்றுதல், விலக்கு 

தல், தவிர்த்தல். 
divine judgment, தேவாக்கனையைவி 
லக்குதல். 

 A-vert,v.n. இரும்புதல், DOA) வி 
லகுதல். 

A-vert'ing, s. தடுப்பு; தட், மாற்று, வி 

VEG, தவிர்ப்பு. 
A'vi-a-ry, 8. குருவிக்கூடு, பட்கெளை 

வைத்துவளர்க்கும்வீடு, பஞ்சரம். 
A-vid'i-ty, s. அவா, ஆவல், தகா, பேரா 

சை, 
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Ay-o-ca'tion, s. அலுவல், காரியம, தொ 
யில். 

A-void',v.a. விலக்குதல், தவிர்த்தல், 
மீக்குதல்; விட்விதெல், ஒழித்தல். 

A-void', ». ௩. தலிர்தல், நீங்குதல், பெய 
ர்தல், விலகுதல். 

A-void/ance, s. ஒழிவு, தவிர்ப்பு, தவிர் 
வு; SOIL, விலக்கு. 

A-void’a-ble, a. விலக்கத்தக்க, நீக்கக்கூ 
டிய, விடத்தக்க. 

Av-oir-du-pois’, a. ஓர்வகையெடுத்தலள 
வலையான். 

A-vouch’, v. 4. உறுதியாய்ச்சொல்லுத 
ல், திட்பரமாய்ச்சொல்லுதல். 

A-vouch’a-ble, a. உறுதியாய்க்சொல்ல 
க்கூடிய. 

A-vouch'ment, s. உறுஇச்சொல், திடச் 
சாட்ச,கட்மை. 

A-vow', v.a. அறிக்கையிடுதல், ஒத்துக் 
கொள்ளுதல், உறுதியாய்ச்சொல்லுத 
ல், வெளியரங்கமாய்ச்சொல்லுதல். 

A-vow’a-ble, a. வெளிப்படுத்தக்கூடிய, 
பகிரங்கம்பண்ணக்கூடிய. 

A-vow’al, s. அறிக்கை, உறுதிச்சொல், 
வெளியரங்கமானபேச்சு. 

A-vow'ed-ly, adv. பிரித்தமாய், வெளி 
யரங்கமாய், வெளிப்படையாய். 

A-vow-ée!, 8. sாபரிச்கிறவன், அதரிக்கி 
றவன். 

A-vow'er, 8. தெளிவாய்மொழிவோன், 
உறுதிசொல்வோன். 

A-vul'sion, s. கழிப்பு, கழிவு, பீறல். 
A-wait', v.a. காத்திருத்தல், பார்த்திருத் 

தல், பதிவிருத்தல், ஒளியிருத்தல். 
A-wake, - அருட்தெல், எழுப்பு 
A-wak’en, °* தல், எவிவிடதெல், தூ 

cor ev, 
attention, AGB As, நினைப்பூட்டு 
தல். 

A-wake’, v.n. அ௮ருனாதல், எழும்புதல், 
நித்திமைசெளிதல், விழித்தல். 
ina Bible sense, உயிர்த்தெழுதல். 

A-wake’, a. சாக்சிரதையான, சாவதான 
மான, முயற்சியுள்ள, விழிப்பான. 

A-wak’en-ing, s. தேவெழுப்புதல். 
A-ward',s. தீர்ப்பு; தீர்மானம், மீதித்திர் 

ப்பு. 

| A-ward’, ஓ. ௮. தீர்த்தல், தீர்மானித்தல், 
Ht 
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A-ward'er, s. தர்க்றெவன், நடுவன், த 

ருமகத்தன். 
A-ware', a. சாவதானமுள்ள, எச்சரிப் 

புள்ள, விழிப்புள்ள, காத்திருக்க. 
to be aware of, விழித்திருத்தல், காத் 

திருத்தல், பார்த்திருத்தல், அறிதல், 

செரிந்திருத்தல்,  சாவதானமாயிருத் 
தல். 

Away’, adv. எட்ட, மீங்கி, தள்ளி, அ 
ர, விட்டு, விலகி, ஒற்ற. 
with you, பேர, விலகு, விலதிப்போ. 
to go away, போய்விடதெல், புறப்படு 

தல், அகலுதல். 
to send away, அனுப்பிவிடுதல், தள் 

 ளிவிதெல், விலக்கிவிடதெல், அகற்று 
தல். 

to take away, எத்துப்போடுதல், & 
ச்கிவிடுதல். 

Awe, 8. அச்சம், ஏக்கம், பயங்கரம். : 
Awe, v.a. பயங்கரப்படுத்துதல், பயமு 

அத்துதல். 
Aw'fபl, a. கெடிக்கத்தக்க, . எங்கத்தக்க, 

அஞ்சத்தக்க, பயங்கரப்படத்தக்க. 
Aw'ful-ly, adv. பயங்கரமாய், கெடியா 

ய், ஏக்கமாய். 

Aw’'ful-ness, s. அச்சம், பயங்கரம், கெ 

டி, திகில். 
A-while’, adv. 

றுவேளையாய். 

Awkward, a. அந்தக்கேடான, 296546 
தமற்ற, கொச்சைத்தனமான, அப்பி 
யாசமில்லாத, சைப்பழக்கமில்லாத, 

திருத்தமில்லாத, 
man, £ர்திருந்தாதவன், அப்பியாசமி 
ல்லாதவன், கைபடியாதவன், சத்து 
வங்கெட்டவன், மூடன். 

temper, முரட்டுத்தனம், சீர்கெட்டகு 
ணம். 

Awk'ward-ly, adv. அவலட்சணமாய், 
கொச்சைத்தனமாய். 

கொஞ்சகேரமாய், £9 

Awk'ward-ness, s. கொச்சைத்தனம், கை 
ப்பழக்கமின்மை, அப்பியாசமின் 
மை, மூடத்தனம், மூடத்துவம். 

Awl, 5. செம்மானூசி, செருப்பூி, தோ 
ந்துன்னற்கருவி. 

Awnli ing, 8. கூடாரம், Gials wrt; வி 
தானம். 

A-woke!, (see Awake) af Wingy: 
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A-wry', s. ஒருச்சரிவு, கோணல், மூலை 
யொட்டம். 
as squint, வாக்குக்கண். 

Ax or Axe, 8. கோடாலி, salud, wire, 
மழு, GAT. 
helve, கோடாலிப்பிடி, பிடி. 

Axi], 5. கமுக்கட்டு, கைக்குழி, கக்கம், 
அக்ிள், 
in botany, மரக்கணுப்பொருத்து, மர 
க்கணுவினசந்து. 

Ax'il-la-ry, a. கமுக்கட்டுக்கடுத்த. 
Axiom, s. மூலகுத்திரம், முதனியாயம், 

முதலுண்மை, அதிகாரநியாயம். 
in logic, தத்துவம். 

Axis, s. சுற்றினடு, மதியம், வட்டத்தி 
ன்மத்தி, வட்டத்தின்விட்டம். 

Axle, s. அச்சு. 
Ax'le-tree, 8. அச்சமரம், பண்டியச்சு. 
Ay, > { ; 
Aye, + ( ஆம், ஆமாம். 

Ayah, s. தாதி,செவிலித்தரய்,கைத்தாய். 
Az'i-muth, s- அக்கிரகோடி, அக்ரோ 

னம். 
A-zote', , தித் பரமாணுவிலொரு 
A-zot'ic, ‘ கூறு. 

Azure, 8. 6b, நீலவன்னம். 
Azure, a. sலவன்னமான. 
Az'y-mous, a. புளியாத, புளிப்பில்லாத. 

B. 

Bia, s. ஆட முஞ்சத்தம். 
Ba’al, s. பரகாலென்னும்விக்கிரகம், சூ 

ரியவிக்கிரகம். 
Bab’ble, அலப்பு, அளப்பு; க 
Bab'ble-ment, வ் ib பசபசப்பு. 
Babble, v. a. அலப்புதல், அளப்புதல், 

அளப்பளத்தல், உளறுதல், கதைசொ . 

ல்லுதல், கத்துதல், பசப்புதல். 
Bab'bler, s. ஏaப்பன், அ௮லப்புவாயன், 

கதைகாரன், பசபசப்புக்காரன், 
ற்றன், வெளிவாயன். 

Bab’bling, s. yauy, hie eee வீண் | 

பேச்சு. 

Babe, s. கழyந்தை, Aa. 
Ba'bel, s. குழப்பம், தாறுமாறு. 
Bab’er-y, s. விளையாட்டுடைமை. . 
Bab'ish, a. குழந்தைக்கடுத்த, குழந்தைத் 
தனமான, சவலைப்புத்தியுள்ள. 

ச 

| 
: 
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Bab-oon’, & கGIங்கு, வானரம். 
Baby, s. குழந்தை, சிசு, பாலன். 
Ba'by-hood, s. கyக்தைப்பிராயம், பிள் 

ளைப்பிராயம். 
Ba'by-ish, a. குழந்தைத்தனமான, சவ 

லைப்புத்தியுள்ள, குழந்தைக்கடுத்த. 
Bac'cha-nal, குடிகாரன், Oa XD 
Baec'cha-na-li-an, * { யன், களியன். 

Bac'cha-nal, 
Bac-cha-na'li-an, © i குடிவெறியான. 

dance, களியாட்டு, 
Bac'cha-nals, s. (pl.) sளியாட்டக்கூட் 

டம். 
Bach’e-lor, s. sவியrணமுடியாதவன், ஓ 

ன்றி, தனியாள், பிரமசாரி. 
of arts, லித்துவான். 

Bach’e-lor-ship, s. பOிரமசரியம், 
Back, s. மதகு, பின்புறம், அபரம், 

வென். 
of hand, புறங்கை. 
to lean against, சrாய்மானம், முதுகு 

தாங், சாய்மணை, தெண்டு. 
of a knife, படக்கு. 
of a house, eட்டன் பின்பக்கம். 
to turn the back, புறங்காட்டுதல், வெ 
ன்கொடுத்தல், ora Osa. 

Back, v.a. முதகிலேறுதல். 
a warrant, பிணைநிற்றல். 
as support, தாங்குதல், துணைசெய்த 

ல், ஆதரித்தல். 
the sails, பரய்மாறுதல், பாய்திருப்பு 
தல். 
as put back, பின்னிடவிடுதெல், பின் 
போதல், பின்னுக்குவிடுதல். 

Back, v.n. Qன்னிடுதல், பின்வாங்கு 
தல். 
as go back, இரும்புதல், பின்வாங்கு 
தல், பிந்துதல். 

Back, க பின், பின்னே, திரும்ப! 
to go, or give back, Oபின்ணிடுதல், பி 
ன்னிடைதல், 
to keep back, dJன்னிற்றல், 

Back'-bite, v.a. புறங்கூறல், புறணி 
பேசுதல். 

Back’bit-er, s. புறணிக்காரன், புறங் 
கூறி, பழிதூற்றுறெவன். 

Back'bit-ing, s. புறணி, புறங்கூற்று, 

பழிதாற்று. 
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Back’bit-ing-ly, adv. புறணியாய், புற 
ங்கூற்றாய், பழியாய். 

Back'bone, s. தண்டெலும்பு, முதுகெ 
Hwy, முள்ளந்தண்டு, வீணாதண்டு. 

Back’—clew-line, s. தாமான், தாமான்க 

யிறு. 

Backdoor, s. பின்கதவு, புறக்கதவு. 
Back'friend, . s. உ௨ட்சத்துரு, உள்ளாடு 

சத்துரு. ல 

Back-gam/mon, s. GTO, அரங்கா 
ட்டு, 

Back'ground, ‘ s. வீட்டின்பின்புறம், ஒ 
அக்கு, பின்னிடம், பின்புறம், மறை 
விடம். 

Back’hand-ed, a. yுறங்கைவளமான. 
Back‘house, s. Wிறவீடு, 
Back’-room, s. Sloaenn, பின்னழறை. 
Back’side; s. Worry mn, பின்பக்கம், ௮ 

பரம், 

as fundament, rump, குண்டி , சகனம். 

Back-slide’, v. n. ஒழுக்கந்தவறுதல், த 
வறுதல், பின்வாங்குதல். 

Back-slider, s. Sora na Sera cir, ஒழு 
க்கந்தவறினவன், பதிதன். 

Back-slid'ing, s. பின்வாங்குதல், தவறா 
ன௩டை, தவறுதல், நிலைமாறுதல். 

Back’stays, s. அணிப் பாய்மரக் கயிறு 
கள். 

Backward, a. மதமான. 

as unwilling, மwன்வீனமான, பின்னணி 
சமான. 
as dilatory, தாமதமான, சோம்பான. 

person, பதங்கலன், பதுங்கி, சோம் 
பன், மனத்தூங்கலன். 

to be backward, கூசுதல், கோழைப் 
படுதல், பின்னிடுதல், மசகுதல். 

Backward, adr. பன்னாய், பின்னுக்கு, 
பின்னோக்கி, பின்னே, மல்லாக்காய். 
to fall backward, w—ல்uாத்தல், மல்லா 
க்காய்விழுதல். 

Back'ward-ly, adv. தாமதமாய், பின்னி 
தமாய், சோம்பாய். 

Back'ward-ness, s. கூச்சம், தாமதம், ம 
ந்தக்குணம். 

Back'-yard, s. e்டின்பின்புறம். 
Bacon, s. sாய்ந்தபன்றியிறைச்ி, பன் 

றியிறைச்சிவற்றல். . 
Bad, a. ஆசாத, இழப்பான, கெட்ட. 
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as — பழுது, பாண்டல், Dory | 

as eal Mais SaG, பொல்லாங்கு, 
கேடு, இடும்பை. 
as ill, ailing, ஏலரமை, சுகவீனம். 
advice, கெ௭௫ுபுத்தி, அற்புத்தி,) கெட் 
டபுதீதி 
character, ஆகாதநடை, அற்£ர்த்தி, 

. coin, செல்லாக்காசு. 
conduct, கெட்ட நடை, தியசெய்கை. 
example, ஆகாதமாதிரி, துன்மாதிரி. 
man, கெட்டவன், தீயன், பொல்லா 
தவன், அட்சணன். 

sign, திக்குறி, அற்குறி, அன்னிமி 
. தீதம், சகுனப்பிமை. 
symptom, ௮வக்குணம், அவக்குறி, 
அசாத்தியகுணம். 
temper, ஆகாதகுணம், கெட்டகுண 
ம், அற்குணம், முரட்டுக்குணம். 

time, or weather, ஆகாதகாலம், ஒவ் 
ain anil 

to be bad, ஆகாததாதல், பழுதாயிருத் 

தல், ஊழ்த்தல். 

Badge, s. அடையாளம், குறிப்பு, முத் 
திரை, சாசனம். 
of authority, அதிகாரமுத்திரை, சா 
சனம். 
of honor, விருது. 
of office, உத்திரப் ரதத்தின்; 

Badg’er, s. ஒருமிருகம், தகசு. 
Bad’ ly, adv. இழப்பமாய், கேடாய், பா 

ண்டலாய், பழுதாய். 

Bad'ness, s. பழுது, கேடு, 
as evil, vice, கெடுதலை, கேடு, தீமை, 
பொல்லாங்கு. 
as unfitness, defect, ssகாமை, ஆகா 
மை, இழப்பம், தாழ்ச்சி, பழுது, ஈ 
னம். 

Baffle, s. s॥uை, தடக்கு, தட்டு, விக்கி 
னம். 

Baffle, ». a. தடுத்தல், தவிர்த்தல், விலக் 

குதல். 
description, சொல்லற்கரிதாயிருத்த 
ல், சொல்லமுடியாமை. 

_ to be baffled, வணகGEுsதல’l், அவமாதல். 

Baffler, s. தந்தரி, தந்திரகாரன், தடை 
காரான். 
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Bag, s. உமல், பை, சாக்கு, கோணி, 
சோளிகை, அசம்பி. 
of a beggar, கோணிப்பை, பொக்க 
ணம், பொக்கணி. 

Bag, v. a. பையிலேபோடுதல், 
Bag'gage, s. பயணச்சாமான், பயணத் 

தட்முட்டு, பயணமுஸ்தது. 
Bag’pipe, s. ஒருவிதனதுகுழல், ஒத்து. 
Bail, s. பணையாளி, உத்தரவாதி. 

as security, பிணை, ஈ௫, உத்தரவாத 
ம், பாத்தியம். 
as handle, கைபிடி, பிடி. 

Bail, v. a. பிணைநின்றுமீிட்டல், பிணை 
ப்பட்டுவிடுவித்தல். 
as deliver goods in trust, ௨oblL மை 
யொப்புவித்தல். 
a boat, நீரிறைத்தல், reticle po gr 

வாரியூந்றல், 
Bail’bond, s. Jearச்£ட்டு,பிணையுறதி. 
Bail-ee’, s. பedைகாரன், உடைமையொ 

ப்புக்கொண்டவன், பாத்தியன். 
Bailiff, s. sட்டளைகாரன், முத்திரைபெ 

ற்றசேவகன். 
Bail'ment, s. £ட்டுப்பெற்றுஉடைமை 

ஒப்ப்விப்பு, 
Bail’or, s. உடைமையொப்புவித்தவன், 

நம்பிக்கைக்குவைக்நிறவன். 
Bait, s. இரை, 

as food on a journey, வநியுணவு. 
as allurement, ஆசைபூட்டுகை, aA | 
யப்படுத்துகை, தகாகாட்டெகை,ஆசை I 
பதங்காட்டுகை. 

Bait, v. a. இரைகாட்டுதல், இரைபோடு © 
சஸ் 
to harass, தொல்லைப்படுத்தல், அலை . 

r க்கழித்தல். 
as a bird, சறகரற்றல், சறெகடித்துநி 

PPO. 
Bait, v. n, உணவுகொள்ளல் , இரையுண் 

டல். 

on a journey, வழியிலேபசியாறதல். 
Baiz, 

8. Baize; { பருக்கன்கம்பலம். 

Bake, v. a. சுடுதல், பொரித்தல், வாட் 
Osa. 

bread, PISO, உறட்டிசி 
தல். 
pots, bricks, &c. சகளையிற்சுடதெல். 
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Bake, v. n.. Osa, வாளுதல, காய்தல். 

Bake'house, s. அப்பக்கடை, அப்பஞ் 
சுடுநிறவிடி. 

Bak’er, s. அப்பக்காரன், உறட்டிக்கார 
ன், அப்பஞ்சுடவோன். 

Bak’er-y, 8. அப்பவர்க்கசாலை,; அபூப 
சாலை. 

Bal‘ance, s. சமம், நிதானம். 

in hand, இருப்பு, கையிருப்பு. 

as scales, S774, துலாப்படி. 

as libra of the zodiac, தலாராAி. 

as equipoize, சமநிறை, சமம். 

as remainder, balance due, &c. Ga 
VOM, குறை,சொச்சம், நிலுவை, பா 
க்கி. 
of mind, மwனநிதானம், நடுவுநிலைமை, 
சமநிலை. 

of power, ஏதகாரச்சமநிலை, சமதத் 
அவமாக்குகை. 

of trade, சமவியாபாரம், சரிசரியான 
ஏற்றுமதியிறக்குமதி, சமனிலைப்பண் 
டமாற்று. 
in a clock or watch, சமநிலைக்கருவி. 
to strike a balance, sணக்குப்பூட்ு 
தல், கணக்குச்சரிக்கட்கதெல். 

Balance, v. a. சமப்படத்துதல். 

accounts, sணக்குப்பூட்தெல், கணக் 
குச்சரிக்கட்டெல். 

as adjust weights, சமப்படுத்தல், சம 

நிறையாக்குதல். 
as weigh in the hand, sணிசம்பார்த் 
தல், தூக்கிப்பார்த்தல். 
as weigh reasons, &c. ர்தாக்கிப்பா 
ர்த்தல், யோசித்தல். 

as regulate powers, &c. சமததீதுவமா 
க்குதல். 

Balance, v. n. சமமாகுதல், சமப்படுத 
ல், சமநிறையாய்நிற்றல். 

Bal'co-ny, s. மெத்தைவிட்டுமுகப்பு, ம 
ச்சளிந்தம், அளிந்தம். 

Bald, a. மொட்டையான,  மழிக்கப்ப 
ட்ட, முண்டிதமான.. 

head, வெண்தலை. 
person, வெண்தலையன். 
to make bald, மித்தல், முண்டிதமா 
க்குதல். 

Bald’er-dash, s. பிதற்றுதல், தத | 
அலப்புகை, உளறுகை. 
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.Baldly, adv. மொட்டையாய், gaa 
சணமாய், நிருவாணமாய். 

Bald'ness, s. மண்டிதம்மொட்டை,மு 
ண்டம், முண்டனம், மழிப்பு. 

Bald’pate, . மொட்டைத்தலை,வெண் 
தலை. 

Bale, s. கட்டு, சிப்பம். 
of goods, மூட்டை. 

Bale, v.a. அள்ளுதல். . 
as pack, கட்டுதல். 

Bale'ful, a. Q2@Quwner, கேடான, பா 
ழாக்குதிற, ஈட்டமான. 
influence, கெடநுக்கும்தன்மை, அவல 
மானவல்லமை. 

Balk, s. குறைவிசளை; குறைஞ்சால் 
in ploughing, கண்ணாடிச்சால், கொ 
க்கைச்சால், பெருழவு, பொட்ெவு, 
இடைப்பிட்டி. 
frustration, தப்பு, தவறு, தடை, விக் 
கனம். 
beam, உத்திரம், திராந்தி. 

Balk, ». a. ஈம்பிக்கைத்துரோகஞ்செய் 
தல், இரண்ட கஞ்செய்தல். 

frustrate, SOSS5O, தவறப்பண்ணுத 
ல், விலக்குதல். 
omit, ஒழித்தல், தவிர்த்தல், IOS, 
விட்டுவிடுதல். 

Ball, s. உண்டை, பந்து. 
a round body, பந்து, DoH. 
a globe, உண்டை, உருண்டை, கோ 
ளம், திரண்டவடிவம். 
dance, கூத்து, ஈடனம். 

bullet, &c. கண்டு, 
Ball, v. n. உருளுதல், இரளுதல். 
Ballad, s. P9@&HHur-O, சிற்றின்பப் 

பாட்டு, 

Ballast, s. ஏஈப்பாரம், ஞாலம். 

Ballast, v. a- அ௭|ப்பாரம்போடுதல், ஞா 
லமேற்றுதல். 

Bal-loon’, s. ஆகாயத்திற்செல்லுங்கூடு, 
அகாயயானம், ஆகராயகமனயந்திரம். 

Bal'lot, s. €:.@, £ட்டப்பேோடுகை, இ 
னைக் 

Ballot, v. a. ஒட்டப்போடில்.. 
Ball/—room, s. கூத்துக்களரி, காட்கசா 

லை, நடனசாலை, அரங்கம். 

Balm, 5. தயிலம், PETALS, ஒடதி. 
the herb, sSூசாங்கோரை, 
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Balm’y, a. தைலமுள்ள, வாசனையுள்ள. 
Balsam, s. தைலம், மரப்பிசின். 

Bal-sam'ic, a. தைலமுள்ள, பிசினுள்ள. 
Bal’us-ter, s. Pasion, குறுந்தறி, 
Bal'us-trade, s. Agூதாண்பர்தி, அளிஙி 

ரை. 
Bam-boo’, 8. மூங்கில், Gar, வேணு. 

solid, கல்மூங்கில். 

Bam-boo'zle, v. எத்துதல், எய்த்தல். 
Ban, s. சாபம், அபராதம், டெசை. 

as proclamation, பிரித்தும், கூறுகை. 
Ban, v. a. சபித்தல், சாபயிடுதல். 
Ba-na'na, s. ஒர்வாழை, கதலி. 
Band, s. கட்டு, பந்தம், பிணி. 

as bandage, fillet, srயங்கட்ஙெகச்ச, 
GLO, FF. 

a company, or retinue, இராணு, கூ 
ட்டம், பரிவாரம். 

of musicians, வரத்தியகாரர். 
of a regiment, சேனைகள் கூட்டம், 
அணி. 
of union, உடன்பாடு, ஒருமைப்பாடு, 
சம்பந்தம், பந்தம், ஐக்கம். 
of a wheel, மாலைக்கயிறு, 

as tire, சல்வளையம். 
Band, ». 4. கட்டதெல், கூட்தெல், சேர் 

மானமாக்குதல், பந்தப்படுத்தல். 
Band, v. n. கூடுதல், சேர்மானமாகுதல். 

together, கூடுதல், சேர்தல், ஒருபந்த 
Huse. 

Bandage, s. 64.@, பந்தம், 
Band-an‘a, 8. பட்டுச்சதுக்சம். 
Band’box, s. ஒருவகைப்பெட்டி. 
Ban'dit, s. பிரமாணங்கடந்தவன், அப் 

பிரமாணி. 
Ban-dit'ti, s. (pl.) கொள்ளைக்காரர், பறி 

காரர். 
Ban'dy, s. பந்தடிக்குஞ்சாட்டை. 

as carriage, பண்டி, சகடம், 
Band'y, ». a. பக்தடித்தல், உந்துதல், 
Band'y—coat, s. பெருச்சாளி, மூடிகம். 
Band’ y-leg, 8. கடப்புக்கால். 
Bane, s. கஞ்ச, விஷம். 
Bane'ful, a. அழிவுக்கேதுவான, கேடா 

| OT, ஈட்டமான, மஈஞ்சுள்ள. 
practice, கெடுக்கிறசெய்கை. 

Bane'ful-ly, adv. கேடாய், விஷமாய். 
Bane'ful-ness, s. அழிவு, கேடு, ஈஞ்சு. 
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Bang, 8. அடி, இடி, தாக்கு. i 
Bang, v. a. அடித்தல், இடித்தல், தாக்கு 

தல், மோதுதல். 
Bangles, s. கடகம், சதங்கை. 
Ban'ian, s. ஆலமரம், ஆல். 

as servant, sரரியகாரன். 
Banish, ». a. அரத்துதல், அகற்றுதல். 

one’s self, பிறதேசம்போயிருத்தல், 
பிறதேசத்திவிருந்துவிடதெல். 
as exile, பிறதேசத்துக்கனுப்புதல், ஊ 
ருக்கப்புறப்படுத்தல். 

Ban’ ish-ment, s. சுதேசம்விடுதல், SOT OF 
தல், பிறதேசவாசம், பிறதேசத்துக்கு 
ஏற்றிவிடுகை. 

Bank, s. கரை, தீரம். 
as margin, Qணை, ஓரம், கரை, தீரம். 
bill, உண்டியற்£ ட்டு, செல். 
as banking house, Aரவியக்கடை, தி 
ரவியசாலை, காசுக்கடை. 
as dam, ridge, வரம்பு, அணை, கட்டு. 
as shoal, களம், இடர், மேடு, 
as embankment of a fort, கொத்தளம். 
of a river, ஆற்றங்கரை, ஆற்றோரம், 
நதிதரம், ஈதியோரம். 

Bank, v. a. ஏணைகட்டெல், கரைகட்டுத 
ல், வரம்புகட்தெல், கொத்தளங்கட் 
தல். 

Banker, s. Aரவியக்கடைக்காரன், கா 
சுக்கடைக்காரன். 

Bank'—note, s. உண்டியற்£ ட்டு. 
Bank’rupt, s. sl னிறுக்கத்திராணியற்று 

ப்போனவன். 
Bankrupt, a. இறுக்கத்தகுதியில்லாத. 
Bank'rupt-cy, s. 8. இறுக்கமாட்டாமை. 

Bank'-stock, s. வியாபாரதிரவியப்பங் 
க; பெகதிப்ிப்வன்ன: 

Banner, s. அகAிற்கொடி, பதாகை, விரு 
அக்கொடி. 

Ban'nian, (see Banian) ஆல். 
Banquet, s. விருந்து. 
Banquet, v. a. விருந்துகொடுத்தல், 

Banquet, v. n. விருந்துண்ணல்,. விரும் 
அகொண்டாகிதல். 

Ban’quet-er, s. விருந்துக்காரன், அதிதி. 
one fond of good food, போசனப்பிரி 
யன். 

Ban'quet-ing, s 
டம். 

விருந்துகொண்டாட் 
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Ban'quet-ing-house, s. Aருந்துவிடு. 
Ban’quet-ing-room, s. விருந்துமண்டப 

ம், பொோசனபானசாலை. 

“ihe s. சரசம், UG, பரிகாசம், 

Ban‘ter, v. a. கோட்டிகொள்ளுதல், + ௪ர 

சம்பண்ணுதல், LUGO Lar SMS, 
கோட்டாலைபண்ணுதல். 

Ban'ter-er, 8. கேலிக்காரன்,  ச௪ரசக்கா 
ரன், பகிடிக்காரன்; பரிகாசக்காரன். 

Bant'ling, s. குழந்தை, சிறுபிள்ளை. 
Bap'tism, S. ஞானஸ்நானம், இஸ்நான 

ம், நீராட்டு. 
outward, இரியாஸ்நானம், 
னம். 
spiritual, ௮கஸ்நானம், இருதயஸ்நா 
னம். 

Bap-tis'mal, a. ஒானஸ்நானத்துக்கடுத்த. 
service, Gானஸ்நான முறைமை. 
sponsors, ஒஞானப்பிதாமாதாக்கள். 

Bap'tist, s- ஞானஸ்நானங்கொடுக்றெவ 
ன், ஸ்நானகன். 
a class of christians, கழந்தைகளுக் 
குஞானஸ்நானங்கொடாதவர்கள். 

Bap'tist-er-y, s. ஒானஸ்நானத்தொட்டி. 
Hone v. a. ஞானஸ்நானங்கொடுத்த 

ல், ஞானஸ்நானஞ்சுட்கெல். 
Bap-tiz’er, s. ஒானஸ்நானங்கொடுக்கெ 

வன். 
Bar, s. 629), துண்டு, குறுந்தறி, 

of metal, சலாகை, பாளம். 
as obstacle, தை, விக்னெம்,அணை. 
as stripe, Sa, தற்று, வரி, 
a tribunal, கியாயாசனம்,. நியாயத்த 
லம், சமஸ்தானம். 
a window grate, Pap, சாலகம். 
of prisoners, மறியற்கூடு, 
of barristers, நியாயதுரந்தரரிருக்கும் 
இடம், சமஸ்தானம். 

of a door, தாழ், தாழ்ப்பாழ். 

of a gate, GHEGFFLL WD 
to prevent entrance, குறுக்குத்தடை, 

தாழ்க்கோல். |. 
of gold, பொற்பாளம். . 
of iron, இருப்புச்சலாகை. 

-of sand, ஆற்றுவாயிவிருக்குந்திட்டி, 
ss STL. 

«Bar, v. a. அடைத்தல், ததெதல், தடை 
பண்ணுதல். 

Ly Dew eT 
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a door, தாழிடெல், தாழ்பூட்டெல். 
Barb, s. # Gor. 
of a hook, arrow, பல்லு, கரு, தூண் 
டிற்கொடுக்கு, கொடிக்கு. 

Barb, v. a. sகருவைத்தல், சுணேவைத்தல். 
Bér'ba-can, s. புறக்கோட்டை, கொத் 

தளம், Som Barn pia nue. 
Bar-ba’ri-an, s. மிலேச்சன், அட்டன், 

கொடியன், தறுகுறும்பன்; தறுதலைய 
ன், கண்டகன், அட்சணன். 

Bar-ba'ri-an, a. காட்டுத்தனமான, அஷ் 
ட; மூடத்தனமான. [ள்ள. 

Bar-bar-ic, a. அன்னிய, பரதேசத்திலு 
Bar'ba-rism, s. மிலேச்சத்தனம், மூடத்த 

னம், மடத்தனம், கொச்சைத்தனம். 
in language, கொச்சை. 
cruelty, sகிங்கண், கொடை. 
savagism, வேடத்தனம், அட்டத்தன 
ம், முரண்டுத்தனம். 

Bar-bar'i-ty, s. கொடுமை, தறுகுறம்பு, 
துட்டத்தனம், நிட்டூரம், நீசம். | 

Bar'bar-ize, v. a. £ர்கெடுத்தல், பாழ்ப 
டுத்தல், பன்மைப்படுத்தல். 

Bar'bar-ous, a. அட்ட, கொடுமையான, 
புல்லத்தனமான. 
act, கொடுஞ்செய்கை. 
language, கொச்சை, கொச்சைப்பே 
FH, அசப்பியம். 

Bar’bar-ous-ly, adv. Gary. gnu). 
| Bir'bar-ous-ness, s. கொடுமை, நீசம். 
Barb'ed, a. யுத்தசன்னத்தமான. 

jagged, கருவுள்ள, கருக்குள்ள, சுணை 
யுள்ள. 
arrow, கருவுள்ள அம்பு. 

Barber, s. அம்பட்டன், ஈாவிதன்; மங் 
க் ஏனாதி. 

’s bag, or case, sருலிப்பை. 
Bir'ber-ry, s. ஓர்செடி. 
Bird, s. sவிவாணன், கவிராயன், புல 

வன்,கவிஞன். 
Bare, v. a. நிருவாணமாக்கல், உரிதல், 

களைதல். 

Bare, a. தனித்த, சொந்த. 

as void, வெறு, வெறுமையான, வெ 

ற்று. 
as naked, Aருவாணம். 

assertion, mention, சொன்மாத்திம். 
bone, வெற்றெலும்பான. 
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faced, காணயில்லாத, வெட்கங்கெ 

bok: Less: 
faced lie, தீர்ந்தபொய்; படுபொய், பு 

Bare, adv. சம்மா, மாத்திரம். 

Bare'fac-ed-ly, adv. வெட்கமின்றி. 
Bare'fac-ed-ness, 8. வெட்கக்கேடு, 
Bare’foot, வெறுங்காலான, வெ 
Bare’foot- ed, க்க 
Bare/head-ed, a. தறந்ததலையுள்ள, த 

லைமூடாத, 

Bare'ly, adv. கிருவாணமாய், வெறுமை 
யாய், 
as only, மாத்திரம். 

Bare'ness, s. இல்லாமை, வெறுமை. 
nakedness, Aிருவாணம். 
void, பரழ்; வெறுமை, குனியம். 

Bar'gain, s. ஒப்பந்தம். 
agreement, பொருத்தம், ஒப்பந்தம். 
contract, உடன்படிக்கை, உடன் 
பாடு, பொருத்தம். 

purchase, கொள்வனவு, கொண்ட 
பொருள், விலைப்பொருள், 
a good bargain, sகல்லவியாபரரம். 
sold, லிற்பனவு. 
conditional, #@r7@. 
final, அறுதி, தீர்ப்பு, தீர்மானம், 

Bir'gain,».a. விற்றல், 
Bargain, ». n. உடன்படிக்கை பண்ணு 

தல், பேசிக்கொள்ளுதல், விலைபேசு 
தல். 

to settle a bargain, வல’ைதர்த்துக்கொ 
OT CREO. 

Bar-gain-ee’, s. கொள்பவன், கொள்வி 
லைகாரன். 

Bar'gain-er, s. லிற்பவன். 
Bir'gain-ing,s. கொள்வனவு,விற்பனவு. 
Barge, s. சலங்கு, ஒருவிதத்தோணி, ப 

டகு- 
as pleasure-boat, 
தோணி. 

Birge'man, s. மாலுமி, தோணியோட்் 
டுவோன், மரக்கலமோட்டுவோன். 

Barge-mas'ter, s. sகப்பற்றளகத்தன், ௧ 
ப்பற்காரன். 

Bark, s. மரப்பட்டை. 
the vessel (barque) ஒருவிதக்கப்பல். 

Bark, va, உரித்தல், பட்டைவெட்டு 
தல். 

நீர்விளையாட்டெத் 
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BAR 

Bark, v.n. குலைத்தல், குரைத்தல். 
Bark'ing, s. குலைப்பு, பட்டையுரிப்பு. 
Barley, s. வாற்கோதுமை, யவம். 

corn, வரற்கேோதுமைமண். 
water, வரற்கோதுமைக்கஞ்சி, கஷா 
யம். 

Birm, s. புளிப்பாக்கும்மண்டி, புளித் 
தசாராயனுரை. 

Barn, s. களஞ்சியம், பண்டசாலை, ப 
ண்டகசாலை, பண்டராரசாலை. 

contents, பண்ணியங்கூலம், பண் 
ணியம். 

Bar’na-cle, 8. 
AMAL. 

(pl.) பரிமூக் இடுகுறடு, 
Ba-rom’e-ter, s. வரயுறிறுக்குங்கருவி. 
Bar-o-met’ric-al, a. வாயுநிறைக்கருவிக் 

குறிய. 
Baron, s. ஓர்வகைப்பட்டக்காரன். 
Bar'on-age, s. பட்டக்காரர்கூட்டம், ப 

ட்டக்காரனுக்குரியசங்கை, பட்டக் 
காரன்குடி நிலை. 

Bar'on-ess, s. ஒருவகைப்பட்டக்காரனி 
ன்மனைவி. 

Bar'on-et, s. ஒர்வகைப்பட்டக்காரன். 

Baron-y, 8. பட்டத்துக்குரியபிரயோச 
னம். 

Barrack, s. போர்ச்சேவகருறையுமிட 
ம், பாசறை, முசுப்பதி, முனைப்பதி, 

Barrel, s. பீப்பா, ஒர்விதப்பேழை. 
as tube, GYO, குழாய். 
ofa gun, அப்பாக்கிக்குழல். 

Bar'rel, v.a. பேழையிலடைத்தல். 

Barren, a. பாழான, லீணான, வரட்சி 
யான. 
unmeaning, dull, &c. கருத்தில்லாத, 
சாரமற்ற, பயனற்ற. 

cow, மல ட்டுப்பசு, வரட்பசு, வற்சை. 
land, பரழ்நிலம், தரிசு, விதையாஙி 
லம். 

mind, விவேகமற்றமனம், விருத்தியற் 

புத்தி, மந்தமனம். 
tree, sாயாதமரம், gash; 
man, மலடன். 

wilderness, பாலைவனம், சுரம், வறுங் 
கான். 
woman, மழ, மைமை, வந்தி. 

Bar'ren-ly, adv. voLரய், பாழாய். 

மரக்கலங்களிலொட்டு 
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Bar'ren-ness, s. மலடு, மலட்டுத்தனம், 
பாழ், வெறுமை, சாரமின்மை, பல 
னின்மை. 

Bar-ri-cade', s. அடைப்பு, தப்பு, வ 
ழியடைப்பு. 

Bar-ri-cade’, v. a. தடுத்தல், வழியடை 

SSO. 
Bar'ri-er, s. qஏrரண், தடக்கு, தடை, வ 

ழியடையப்பு. 
a line of separation, எல்லைமானம், er 
ல்லைக்குறி. 

Bar'ris-ter, s. நியாயவாதி, நியாயதுரம் 
தரன், நியாயவல்லவன், பரிந்துபே 
சுவோன். 

Bar'row, (wheel) s. கைவண்டில், தள் 

ரூவண்டில். 

for the hand, பாடை, தோளா. 
for salt, அரிக்கும்தொட்டி. 

Barter, s. பரிவருத்தனம், 

ற்று. 
Bir'ter,v.a. பண்டமாற்றுதல், மாற்று 

தல். 
Bar'ter-er, s. பண்டம்மாற்றுதிறவன். 
Ba-salt, s. ஒருவிதக்கல், மேகவன்னக் 

கல். 

Base, s. 919, அத்திவாரம். 
in music, மந்தம், மந்தரம். 
of an ornament, தொங்கல், தூக்கம், 
of a mountain, மலையடி. 

பண்டமா 

Base, ». a. அத்திவாரப்படுத்துதல், பல 
ப்படுதெதல். 

Base, a. sழ்மையான, இழிவான, ஈீச, 
இழப்பான, ஈனமான. 
extraction, வம்புப்பிறப்பு, சோரகரு. 
employment, Sழ்மையானவேலை, a 
ளியதொழில். 
trick, கள்ளத்தந்திரம். 
coin, கள்ளக்காசு. 

fellow, ஈனன், சண்டாளன், நீசன், 
புல்லியன், புலைஞன். 
metal, இழந்தலோகம், 
note, கள்ளவுண்டியல்., 

Bise'-born, a. வம்பிலேபிறந்த, இழிகு 

தீதிற்பிறந்த. 
Bise'less, 4. ஆதரவற்ற, அடியற்ற, தாப 

மற்ற. 
Base'ly, adv. ஈனமாய், எந்்கலில் வ 

ம்பாய். 
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Bise'ment, s. eட்டினடித்தளம். 
Base'ness, s. இழிவு, இழப்பம், 

கீழ்மை, தாழ்வு, நிசம் 
Base'-vi-ol, s. மந்தநாதயாழ், மந்தயாழ். 

ஈனம், 

Ba-shaw’, s. அருக்கராசனுக்குரியபட் 
டம், 

Bash’ful, a. கூச்சமான, ஈாணமுள்ள, 
கோழைப்படுதிற, 
man, சபைக்கோழையன். 
to be bashful, ஒஞ்சத்தல், கூசுதல், நா 
ணுதல். 

Bash’ful-ly, adv. கூச, கூச்சமாய், நா 
ணமாய். 

Bash’‘ful-ness, s. ௬௯௪௪ம், 
ழை, நாணம். 
feigned, ஊடல், புலவி. 

Basil, (or Bish-op’s—weed,) 8. அsசமோ 
ம், ஓமம். 

white, கஞ்சாங்கோரை. 
sweet, கரந்தை. 

holy, sor. [ப்பு. 

of an instrument, ஆயுதமுனைச்சாய் 
Bas'i-lisk, s. பறவைநாகம், GEGLED 

பம், பஞும்யீசங் க; 
Ba’sin, s. கலம், கழுவுறெபாத்திரம், 

ண்ணி, குடக்குழி 
as bay, கGுடாக்கடல். 
as pond, &c. குளம், ஏரி. 

Basis, s. அஸ்திவாரம், ஆதரவு, தாபரம், 
நிலை, நிலைபமம், மூலம். 

Bask, v. n. குளிர்காய்தல். 
in the sun, வெய்யிலிற்காய்தல். 

Basket, s. கூடை, பெட்டி. 
well, ிழொர், பிழார், பூட்டை, இறை 
கூடை, ஏற்றச்சால், பட்டை. 
for fish or chickens, ஊற்றால், பறி, 
கரப்பு. 
large, கடகம், கூடை. 

Bas-soon’, s- sாயகசுரம், நாயகரசின்னம், 
சின்னம். 

Bass-re-lief’, s. இரேகித்தசித்திரம். 
Bastard, s. சோரபுத்திரன், வேசியின்பி 

ள்ளை. 
Bas'tard, a. வம்பான, வம்பிலேபிறந்த. 

as spurious, இழந்த, கலப்பான, சக் 

களத்தியிடத்திற்பிறந்த, 
gem, இழர்தகல்; கரைப்போக்குக்க 
ல், வைப்புக்கல், 

It 

சபைக்கோ 
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Bas'tard-ize, v. a. வம்புப்பிள்ளையென் 
ரெொப்பனைபண்ணுதல். 

Bas'tard-y, s. வம்புப்பிறப்பு. 
Baste, v.a. கட்டிறைசசியின்மேல்வெ 

ண்ணெய்வார்த்தல். 
as beat, த௭4யாலடித்தல். 
as sew slightly, இழைபோடுதல், கா 
லோடுதல், பம்மிவைத்தல், பம்முதல். 

Bas-ti-nade’, » 4 
Bas-ti-na/do, * தடிய, பிரம்படி. 
Bas-ti-nade’, v. a. தம யாலடித்தல். 
Basting, s. ain ties குட்டிறை றச்சிக்கு 

நெய்வார்த்தல், புடைவைபம்முதல். 
Bas'tion, s. கொத்தளம், நாஞ்சில், மதி 

ஓறுப்பு, வர்டி. 
Bat, s. வெளவால், வாவல். 

stick, பட்டி, பந்தடிக்குஞ்சாட்டை. 
Batch, s. ஒருமுறையிலுண்டாக்கப்பட் 
டவை. 

Bate, s. சண்டை, தருக்கம். 

Bate, v. a. sழித்தல், தீள்ரூதல். 

Bate'ment, s. sla), தள்ளுபடி. 
Bath, s. ஸ்நானத்தொட்டி , 

ரை, முழுகுமிடம். 
as measure, ஓரளவு. 

Bathe, v. ‘a. குளிக்கப்பண்ணல், நீராட் 
செல், சலக்கம்பண்ணுதல், முழுகப் 
பண்ணுதல். 
a person, corpse, குளிப்பாட்டதெல், 

a wound, கரயத்தைநனைதிதல், காயங 

கழுவுதல். 
Bathe, v. n. ஸ்நானம்பண்ணுதல், குளி 

த்தல், நீராதெல், முழுகுதல். 
Bathing, s. ஸ்நானம், குளிப்பு, நீராட 

டு, முழுக்கு. 
house, ஸ்நானவிடி. 

சலக்கப்பு 

religious, திர்த்தமாககை, ஸ்நானம்ப 
ண்ணுகை. 
place, சலக்கப்புரை, மு A 
tub, சலக்கத்தொட்டி, ச ோந்தெ 
ட்டி, 

Bat-oon’, s. 519, RO த்ய 
அதிகாரக்கோல். 

Bat'ta, s. படி, விடுதிச்செலவ. 
Bat-tal'ia, s. போரணி, வகுப்பு... 
Bat- tal’ion, 8. படைவகுப்பு; சேனையி 

ன்வகுப்பு, வாகினி, அணி. 
Batten, s. சட்டம், 
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Bat'ten; v. a. கொர்ழுக்கப்பண்ணுதல், பு 
ஷ்டியாக்குதல், செழிப்பாக்குதல். 

Batten, v. n. கொழுத்தல், சனைத்தல், 
தெளிதல். | 

Bat'ter, v. a. இடித்தல், தாக்குதல். 
Bat'ter, v. n. கெளித்தல், நெளிதல், 

பொருமுதல். 
Bat'ter-ing-ram, 5. மதில்களையிடிக்கும் 

படிசெய்தகடாத்தலையிரும் பியர்தி 
ரம். 

Bat'ter-y, s. Y¥9550, மோதியடித்தல். 
in fortification, ௭திர்க்கொத்தளம், - 

Bat'ting, s. Uesiuiy. 

of cotton, Lப@சணைமெத்தை. 
of boards, 91 FUMES, பத்தாயம், 

Bat'tle, s. சண்டை, யுத்தம், போர், இர 
ணம், செரு. 
to give battle, போர்பண்ணுதல்., 
to join battle, பொர்கலத்தல், 
noise of, ஆர்ப்பு, ஆரவாரம். 
array, அணிவகுப்பு, பதானி, பவு 
CHF, யூகம், யூபம். 
axe, (or ax,) மழு, பரச, கண்டகோ 
டாலி 
door, பந்தடிக்குஞ்சாட்டை. 
field, போர்க்களம், யுத்தகளம், இர 
COTE OT LD, செருக்களம். 

Bat'tle, v. n- சண்டைபண்ணுதல், போ 
ரசய்கல். - 

Bat’tle-ment, s. அலங்கம், உப்பரிகையி 
ன்அளி. 

Bowie, 2 போலி, இற்றலங்காரப்பொ 
ருள். 

Bawd, s. சங்கம்வாங்கி, 
female, சங்கதாதி, விறலி, 

Bawdii-ly, adv. அர்த்தத்தனமாய். 

Bawd'i-ness, s. அரர்த்தத்தனம், Ca Ass 
னம். 

Bawd’ry, s. அசப்பியம், உதாசனம், அர் 

தீதத்தனம். 
Rawd’y, a. தூர்த்தத்தனமான, வேடித்த 

னமான, அசுத்த. 
house, வேசிலீடு. 

Baw, ». a. கூறுவித்தல், கூக்குரவிடவித் | 
தல், பிரசித்தப்படத்தல். 
Bawl,v. n. உளறுதல், கதறுதல், தா 

ல், கூக்குரலிதெல். | 

Bawl’er, s. கூக்குரற்காரன். 



BEA 

Bawling.s. கரவை, கூக்குால், கூப் p] 2 3 

பீடு, 
Bay, s. ஊதாநிறம், கருஞ்செவப்பு. 

at sea, குடாக்கடல். 

to keep one at bay, srத்நருக்கவைத் 
தல். 

Bay, v. a. குலைத்தல், 
Bay, a. sருஞ்செவப்புள்ள. 
Bay’o-net, s. அப்பாக்ியின்குற்றுவாள். 
Bay'o-net,v. a. அப்பாக்கியின்சுரிகை 

_யாற்குற்றுதல். 
Bay’salt, s. விளைவுப்பு. 
Ba-zar’, 5. கடை, சந்தை. 
Bdel'li-um, s. குங்குலியம். 

Be, v. n. ஆகுதல், இருத்தல், காணுதல், 
நிற்றல், படுதல். 
be it so, அப்படியிருக்கட்டு,; அகட்டு, 
ஆமென், யதாஸ்து. 
be off, ஒற்று, விலகு; போ, ஒடு. 

Béach, s. சடற்கரை, கடலோரம், சமுத் 
இிரதிரம். 

Béa’con, s. S67, மோசங்காட்ஙெகுறி. 
Béa'con-age, s. Ssrாவாடகை. 
Béad, s. பொன்மணி, 

sacred, உருத்திராட் சமுதலியமணி, 

செபமாலை. 
roll, ஜரேமானுசபையின்செபமாலை. 

Béadle, s. சேவகன், தலையாரி, அதிகா 
ரி, தலைவன். 

Béads'—-man, s. விண்ணப்பஞ்செய்திற 
வன், விண்ணப்பமோதுநறவன். 

Beads'-wom-an, 8. விண்ணப்பமோதி 
Daa. 

Béa’gle, s. ஒருவிதவேட்டைரா். 
Béak, s. பறவைமூக்கு, சொண்டு, ௮ 

லகு. | 
Béak'ed, a. சொண்டிள்ள, மூக்குள்ள. 
Béak'-i-ron, s. உலையாணிக்கோல், சுட் 

டுக்கோல். 
. Beal, s. பரு, As, ஒைர்ய்ற் 6G: 
«Beam, ௧. உத்திரம், விட்டம். ' 
of light, கதிர்; காந்தி, இரணம். 

of a loom, தறிமாம், படைமரம். 
‘ of a balance, தராகக்கோல்; -துலாக் 
கோல். 

‘of a plough, ஏர்க்கால். 
Bein 5. ரணம்விடுசை, அலங்கு 

I கை, இலங்குகை, 
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Béam'less, a. choad or 5 HIVES 

Dp. 
Béam’y, a. ரணமுள்ள, சரெணம்வீசுி 

ற, பிரகாசமுள்ள. 
Bean, s. அவரை, முதிரைவருக்கம். 

pod, அவரங்கோது. 
pod and bean, ஏவரைநெற்று. 

Bear, s. 710. 

Bear, Vv... எடுத்தல், கொண்பொகருத 
ல், சமத்தல். 

to endure, உத்தரித்தல், சித்தல், படு 
தல். 

to support, எந்துதல், சுமத்தல், seid 
தல், தாங்குதல். 
to wear, தரித்தல், அணிதல். 

bear a pall, or train சானுக, வநத 

தல். 
bear a torch, குண்கிடிக்கல், இிலத்தியி 

டிதீதல். 
a weight, சமைதரங்குதல், ப்ர 

MEE. 
லாத, ஆயுதர்தரித்தல். 
expenses, செலவுகொடுத்தல், செலவு 
பொறுத்தல், 

fruit, கனிகொடுத்தல், கரய்ச்தல். 

in mind, கடைப்பிடித்தல், நினைத்தல், 

சந்தித்தல். 
on the hands, or arms, கையிலெடுத்த 
ல், கையில் எந்துதல். 
on the hip, or . i 

under fen tie ஜு எதில், 
testimony, சாட் சகொடுத்தல், சாட்சி 
சொல்லுதல். 
young, ஈனுதல் , பெறுதல், பயத்தல். 

Bear, (suffer,) vin. uOsea, பொறுத்தல், 

upon, or against, அமுத்துதல், இருத்து 

தல், தாக்குதல், சுட்தெல், கருதுதல். 

Beard, s. தாடி, மோவரய். 

on the.upper lip, மிசை. 
of an arrow, ௫. 
‘of a comet, வால், 
in insects, அம்பி. 
of grain, கூர், வால். 

the sharp edge on grasses கரு, ௪ 
-andon the beard of grain, 4, ar, 

| Béard, v. a. தாடியைப்பிடித்தல், நிந்தித் 
தல்; முகத்துக்குமுன்னெதிர்த்தல். 
Beard’ed, a. S74 Worer, சுணையுள்ள: 
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Beard'less, a. sr 4யற்ற, 

as young, இளமையான. 

Bear’er, s. சமைகாரன், சுமையாள், கா 
க்காரன், தாங், 
of a palankeen, srவாள், பல்லாக்கு 
Sara, சிவியான். 

in botany, sாய்க்கிறமரம், ude. 
Bearing, part. பொறுத்தல், சுமத்தல். 

as pressing, தாக்குட்தாக்கம், 
as supporting, தரிப்பு, தாங்குகை. 
s’ of a place, object, க்கு, Care, 
தசை. 
of a subject, கருத்து, நோக்கம், தாற் 
பரியம், தாக்கு. 

Bearish, a. sரடிக்குணமுள்ள, கரடி 
போன்ற. 

Béast, s. மிருகம், மிருகசீவன். 
Béast'li-ness, s. Aரியைகேடு, மிருகத் 

தனம். 
Beastly, adv. மிருகத்தனமாய். 
Beat, s. 99, அறை. 

of the pulse, sr Qயோட்டம், தாது 
டை, தாதியக்கம். 
a thrust, Qo, தாக்கு. 
a tap, கொட்டு, தட்டு, 
a buffet on the head, G@. 

Béat, v.a. அடித்தல், கொட்டுதல், தட் 
டுதல், தாக்குதல், மோதுதல். 
as win, surpass, sதித்தல், மேற்கொ 
ள்ளுதல், வெல்லுதல். 
as thrust with the elbow, &c. இடத் 
தல். 
with open hand, அறைதல், 
with the fist, Gத்துதல். 
with the fist on the head, GC @sa, 
time in music, dancing, ஒத்துதல், தா 
ளம்போடுதல்., 
away, பறக்கடித்தல், போக்கடித்தல். 

off fruits, &c. 2 திர்த்தல், அடித்துக் 
கொட்டுதல். 
in argument, sலக்கியடித்தல், தோற் 

கடித்தல். 
out corn, தலைக்கதிரடி த்தல். 
the bush for game, sாடக௭vைத்தல், 
a drum, &c. அடித்தல், கொட்கெல், 
தட்டதெல். 

ina mortar, இடித்தல், குத்துதல், த 
வைத்தல். 
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beat the bosom at funerals, இழவுக்க 
டித்தல், மாரடித்தல். 

clothes as a washerman, தப்புதல், து 
வைத்தல். 

down, தாக்குதல், மோதியடித்தல். 
Beat, v.n. அடித்தல், தட்செல். 

as the heart, Qu gso, பதறுதல், து 

டித்தல். 
as the heart in fear, Sக்குத்திக்கென 
ல், பதைத்தல். 

out or off as a vessel, எதிர்காற்றுக்கு 
நியோடுதல். 

as waves, wind, அ।ஈத்தல், எறிதல், 
மோதுதல். 

Béat'er, s. அ௭4க்றெவன், தட்டுநெவன். 
Be-a-tif'ic, பேறின்பமுள்ள, மோ 
Be-a-tiffic-al, ” ட்சானந்தமுள்ள. 

Be-at-i-fi-ca’tion, s. மகாத்துமாவினிலை, 
பரிசுத்தவானாக்குகை. 

Be-at'i-fy, v. a. ஆனந்தத்திலுட் பதெதல், 
Béat'ing, s. தண்டடனை, அடிக்குகை, 

Be-ati-tude, s. பேரின்பம், மோட்சான 
ந்தம். 

Beau, s. கோப்புக்காரன, பிலுக்கன். 
Beau-i-dé'al, s. vனரம்மியரூபு. 
Beai'ish, a. கோப்புள்ள, பிலுக்குள்ள. 
Beaii'te-ous, a. அழகான, செளந்தரிய 

மான. 
Beaii'te-ous-ly, adv. qமகாய்,றெப்பாய். 
Beaii'té-ous-ness, 8. 9G, செளந்தரி 

யம். 
Beau'ti-ful, a. அந்தமான, அழகான, 9 

றப்பான. 
imagery, சங்காரம், அலங்காரம். 
Man, அழகன், ரூபவான. 
person, ரூபவதி, அதிரூபி. 
woman, அதிரூபி,செளந்தரி,ரூபவதி. I 
to be beautiful, அமகாயிருத்தல், Fm 

தீதல். 
Bead'ti-ful-ly, adv. அழகாய், றெப்பாய். 
Beai'ti-fy, ». a. அலங்கரித்தல், சிங்கா 

ரித்தல், சறப்பித்தல், சோடித்தல், வ 
STONE SEV. 

Beai'ti-fy-ing, s. அலங்கரிப்பு; சிங்கா 
ரிப்பு, வன்னிப்பு. 

Beai'ty, s. அழகு; அதிரூபம், செளரந்த 
ரியம், செப்பு, சிங்காரம், செவ்வி, 
எழில். 



BEC 

a beauty, செளரந்தறி, சுரூபி,அதிரூபி. 

spot, அழகுக்கிடுமறு, FHouysHOe 

திலகம், அழகுதேமல். 
Béakver, s. Sர்ாய். 

Be-cilm',v. a. அடங்கப்பண்ணுதல், ௮ 
ekg ae 

to be becalmed, அமைத்தல், காற்றின் 

றிக்கப்பல்நின்றுவிகெல் , அமைந்திரு 

SEO. 
Be-cilm'ing, s 

மை. 
Be-cause’, con. ஆகையால், ஆனதினால், 

படியால். 

of this, இதற்காக, இதினிமித்தம், இ 
தினால், இதைநாடி. 

Beck, s. சைக்கனை, சைகை, பயில், கு 
றிப்பு. 

Beck, ». a. சைகைகாட்டுதெல், பயில்கா 
ட்தெல், குறிப்புக்காட்டுதல். 

Beck’on, s. குறிப்பு, சைக்கனை, பயில், 
சைகை. 

Beck’on, v.a. குறிப்புக்காட்தெல், கை 
காட்டுதல், சயிசக்கனைகாட்டெல். 
with the head, Arக்கம்பம்பண்ணுத 
ல்,தலையசைத்துக்குறிப்புக்காட்டல். 
with the hand, கைக்கோரணிகாட்டி 
தல், கைப்பயில்காட்கெல். 

with a handherchief, பரவா௭mை வீசு 
தல், ஒலியல்வீசுதல். 

Be-cloud’, v. a. அம்மிக்கொள்ளுதல், இ 
ருட்தெல், மந்தாரம்போடுதல், மறை 

தீதல். 
Be-come', v.a. ஏற்குதல், தக்கதாயிருத் 

தல். 
Be-come’, v. n. ஆகுதல். 

dim, மங்குதல், மழுங்குதல். 

loose, அவிழ்தல், கட்கெகுலைதல், 
நெதிழ்தல், உலைதல். 

right, சரிப்படதெல், 

mouldy, பூஞ்சுகட்டதெல், பூஞ்சுபிடி 

தீதல். 
stationary, தங்குதல், நிலைத்தல். 

visible, காட்சயொதல், தெரிதல், தோ 
ன்றுதல். 
warm, hot, உ௨ட்டணமாதல், சுடுதல், 

சூடாகுதல். 
Be-com'ing, a. ஏற்றதன்மையான, எற் 

D, தகுந்த, 

அமைவு, காற்றில்லா 
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to be becoming, ஏற்குதல், EGS. 
Be-com’ing-ly, adv. ஏற்க, ஏற்றதாய், த 

குதியாய். 
Be-com'ing-ness, s. ssகைமை, இசைவு, 

தகை. 
Be-crip'ple,v. a. GLமாக்குதல், நொ 

ண்டியாக்குதல். 
Bed, s. படுக்கை, கட்டில், சயனம், ப 

ள்ளி, மஞ்சம். 
with top and hanging curtains, கூடா 
ரக்கட்டில். 
head of, தலoைமாடு, 
foot of, கசால்மாடு, 
of a garden, பரத்தி. 

of spices, சம்பாரப்பாத்தி, கந்தவர்க் 
கச்செடிப்பாத்தி. 
as layer, 
as stratum, 
fellow, உடன்சயனி. 

Bed, v. a. படுக்கைப்படுத்தல், பாத்தியி 
ற்பயிரிடல், படைபடையாய்வைத் 
தல். 

Be-dab’ble, v. a. sனைத்தல், தெளித்தல், 

அவுதல். 
Be-dag'gle, v. a. சேறுபுரட்டுதெல். 
Be-daub’, v. a. அழுக்காக்குதல், தடவுத 

ல், பூசுதல். 

Be-daz'zle, v. a. sகண்கூசப்பண்ணுதல், 
கண்ணொளிமங்கப்பண்ணுதல், 

Bed'—bug, s. மூட்டை. 

Bed'—cham-ber, s. சயனவறை, பள்ளி 

யறை. 
Bed’—clothes, s. கட்டிற்றுப்பட்டி, மெ 
த்தைப்புடைவை. 

Bed'ding, s. படுக்கை முஸ்£து, கட்டில் 

முஸ்தது. 
Be-deck’,v. a. அலங்கரித்தல், சிங்காரி 

SSO. 
Be-dew’, v.a. பனிபோலநனைத்தல், ௩ 

னையப்பண்ணுதல். 

Bed'—hang-ings, s. (pl.) = ட்டிற்றொங்க 
ணிகள். 

Be-dim’, v. a. இருளச்செய்தல்; மங்கச் 

Geiser; மழுக்குதல், 

Be-diz'en, v. a. அலங்கரித்தல். 

Bedlam, s. பயித்தியகாரரைப்பராமரிக் 

கும்வீடு, மாறாட்டச்காரரின்வாசம்: 

சட்ட, படை. 
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figuratively, பித்தலாட்ட்மானவிட 
ம்; ௮மளியுள்ளவிடம். 

Bed'lam-ite, s. பயித்தியகாரன். 

Bed'—mak-er, s. படுக்கையிடுதிறவன், ப 
டுக்கைவிரிக்கிறவன். 

Bed’—post, s. சட்ட ற்கால், மஞ்சக்கால். 

Be-drench’, v.a. தோய்த்தல், முற்றும்ஈ 
னைத்தல். 

Bed‘rid-den, a. Suமைதலையான, கடை 
ப்பாடான, பாய்க்குப்பாரமான. 

Bed’rite, s. இல்லறப்பேறு. ஸூ 

Bed'room, s. சயனவறை, பள்ளியறை. 
Bed'side, s. சயனவோரம், படுக்கைய 

GG: 
Bedstead, s. கட்டில், மஞ்சம். 
Bed'time, s. படுக்றெநேரம். 
Be-duck’, v. a. Fரிலமிழ்த்தல். 
Be-dwarf’, v.a. Pau ssa, குறுக்குத 

ல், குள்ளமாக்குதல். 
Bee, s. தேன, வண்டு. 

-bee’s wax, மெழுகு. 
Beef, s.-மாட்டிறைச்ி. 
Bee’-hive, s. தேன்கூடு, இறால். 
Beech, s. ஒரவகைமரம். 

Beef'—€at-er, s. மாட்டிறைச்௪ தின்கிற 
வன், கோமாமிசபட் சணி. 
as strong person, பலசாலி, 

Been, (past of Be.) இருந்த. 
Beer, 8. ஒரவகைப்பானம். 
Beet, s. ஓர்வகைக்திழங்கு. 
Bee'tle, s. வண்டு, வரிவண்டு, வவெரி. 

the male, சரும்பு, ஆண்வண்டு. 
as a ae mallet, வல்லீட்டுக்குற்றி, 
கொட்டரப்புனி; ஈட்டுக்குற்றி, மரம 
$9 ens. 

Beeves, s. (pl.) மாடகள். 

Be-fall’, v. a. சம்பலித்தல், ற் ஜ் 
சேர்தல். 

Be-fit',v. a. அடத்தல், தகுதியாகுதல். 

Be-fitting, a. ஏற்ற, தகுதியான, தக்க, 
Be-fool’, v. a. தீமொறப்பண்ணுதல், ப 

தறப்பண்ணுதல். 
Be-fore, adv. or prep. முன், முன்னே. 

in time, அப்பொழுதே, ஏலவே, ஏற் 
| கவே; ஏற்கெனவே, பூருவத்தில். 

. in presence, உ தன் .முகதாவி 
லே, 
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in front, in advance, (pe), முன்னே, 
எதிரே. 

preceeding in dignity, தலை, தல், 
முன். 
before I come, நான்வருமுன். 
go before, முன்னேபோ, முந்திப் 
போ, முந்து. 

Be-fore/hand, adv. (ந்த, முன்னுற. 
Be-fore'time, adv. பூருவத்திலே, முற்கா 

லத்திலே, முன்னே. 
Be-foul’, v. a. அழுக்காக்குதல். 
Be-friend’, via. உபகரித்தல், தயவுசெ 

ய்தல், ஈயம்பண்ணுதல். 

Be-fringe’, v. a. அலங்கரித்தல், தொங்க 
ல்வளைத்தல், சோடித்தல். 

Beg, ». a. இரந்துகேட்டல், பிச்சைகே 
ட்டல், பிச்சைவாங்கல், யாசகம்ப 
ண்ணல். 1 
to beg the question, தனாதுநிறுத்தல், 
தனாநாட்டல்,தன்கோள்மிறுத்திப்பே 
சல், பிறன்கோள்மறுத்துரைத்தல். 
as entreat, மvன்றாடுதல், கெஞ்சிக்கே 
ட்டல், வேண்டிக்கொள்ளுதல். 

Be-get', ». a. செனிப்பித்தல், பிறப்பித் 

தல், பெறுதல். 
Be-get'ter, s. உண்டாக்குநிறவன், பிற 

ப்பிக்கிறவன். 
Beg'gar, s. யாசகன், இரப்பான், பிச் 

சைக்காரன். 
Beg'gar, ». a. தரித்திரமாக்குதல், வறு 

- மையாக்குதல். 
Beg'gar-li-ness,s. இழிவு, எளிமை, ஞ் 

சிற்றன்மை, சிறுமை, சின்னத்தனம். 
Beg'gar-ly, a. எளிமையான, இரப்பு 

ள்ள. 
Beg'gar-ly,adv. இழிவாய், எளிதாய். 

to be beggarly, இழிவுபடுதல், று 
மைப்படுதல். 

Beg'gar-y, s s. இழிவு, எளிமை, வறுமை. 
Beg’ging, s. யாசகம், இரப்பு, பிச்சைகே 

ட்டல். 

Be-gin’, v. a. அடிகொள்ளுதல், ல் | 
தீதல், எடுத்தல், துவக்குதல், தொடக் 

“குதல். 
Be-gin’, V.N: ஆதல், தொன்றுதல்; அவங் 

குதல். 
 as'eclipses, ரெசணம்பரிடித்தல், தீண் 
Ase. 
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as begin to run, ஓட்டம்பிடித்தல், ஒ 
டத்துவங்குதல். 

Be-gin‘ner, s. தொடங்குகிறவன். 
Be-gin'ning, s. ஆரம்பம், துவக்கம், தொ 

டக்கம், முகனை, முதல். 

first cause, ஆதிகாரணம், காரணம். 

origin, 42, ஆதி, P79), ig வேர். 

rudiment, ground, 99, முதற்கூறு. 
of an eclipse, Aரsணபரிசம், பரிச 
னம். ' 
as early part, மகனை, முதற்பகுதி. 
from beginning to end, பூர்வோத்தரம், 
அதியந்தம். 

Be-gird’, v. a. கச்சுக்கட்தெல், குழுதல், 

_ வளைத்தல். 
Be-gone’, intj. பொ, விலகு. 
Be-got!, (see Beget) பெற்றது. 
Be-grime’, v. a. அழுக்காக்குதல், கறை 

ப்படுத்துதல், ஊத்தையாக்குதல். 

Be-grudge’, v. n. பொறராமைப்படுதல், ௪ 
ரிக்கலதொல்ளுகல், அழுக்காறடை 

தல், 

Be-guile’, v. a. மடிப்புப்பண்ணுதல், வ 

ஞசித்தல், எய்த்தல், 
time, பொழுதுபோக்குதல். 

Be-gun’, (see Begin) தொடங்கனெ. 

Be-half’, s. பக்கம், ஈயம், நியித்தம். 

in my behalf, எனக்காக, என்பக்கத் 

அக்கு, ஏன்றயத்துக்கு. 
Be-have’, ». n. 6 g50, செய்தல். 

Be-hav'ior, 8. நடத்தை, ஒழுக்கம், கடை, 
பரிமாற்றம். 

Be-head’,v. a. Arச்செதம்பண்ணுதல், 
தீலைவெட்டிதெல். 

Be-head'ing, s 
ட் 

Be-held', (see Behold) sண்ட. 
Bé‘he-moth, s. ஒர்சீர்வாழ்மிருகம், பீகே 

மோசத். 
Be-hest', s. sL்டனை, பிரமாணம். 

Be-hind’, adv. and prep. Sm@a, பின், 
பின்னால், பின்னாலே, பிற்புறம். 
inferior to, Sழ்மை, asain தாழ்ச் 

சி, பிறகு. 
remaining, நிலுவை, எச்சம்; மிச்சம், 
சேடம். 

சிரச்சேதம், தலைவெ 
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one’s back, srானில்லாதவிட த்தில், பி 
றகாலே, புறணி. 

Be-hind'hand, adv. 
பிந்தி, ந்னு: 

Be-hold’, vt. 4. உற்றுப்பார்த்தல், நோக் 
குதல், பராத்தல். 
a great person, தரிசித்தல். 
as an interjection, இப்பொழுதே, உ 
டனே, அகோ. 

இளைத்தகையாய், 

Be-hold’en, a. கடமையான, 
பான. 

Be-hold’er, s. பார்க்கிறவன். 
Be-hoove’, டு தகுதியாயிருத்தல் , ஙி 
Be-hove’, "J யதியாயிருத்தல்,கட 

ப்பாடாயிருத்தல். . 

Be'ing, s. ஆகுகை, இருத்தல். 
as state இருப்பு, Fi, தன்மை, நிலை 
மை, விதம். 

a person existing, ஆள், சவனுள்ளோர் 
‘ aliving creature, ¢வபிராணி, செந்து. 

a thing existing, பதார்த்தம், ன், 
வஸ்து. 

Be-la/bor, v. a. அடித்தல், அதிகமாகவ 

மித்தல். 
Be-lat'ed, a. srலதாமதமான, நெரஞ்செ 

ன்ற. 
too late, மிக நேோரஞ்சென்ற, பொழு 
அகழிந்த. 

Be-lay', . a. த்தல், பதிவைத்தல், ௮ 
லங்கரித்தல், கட்தெல். 

பொறுப் 

Belch,  , 1 எப்பம்,; ஏவறை,தேக்கெ 
Belching, * § Da. 

Belch, » ஏப்பம்விடதெல், தேக்கெறி 

தல். 
as eject, கக்குதல், கொப்பளித்தல். 

Bel'dam, 5. வி, அதிவிருத்தை. 
Be-léa’guer, v. a. அடைகோட்டைபோ 

Oso, வளைந்துகொள்ளுதல், : முற்று 

கைபோடுதல், அரண்வளைத்தல். 

Belfry, s. மணிக்கோபுரம், மணிஙிலை. 

Be-lie’, ». a. பொய்யெனக்காட்டல், 

போலிகாட்டுதல், பொய்சொல்லுத 
ல், பொய்யைமெய்யாய்க்காட்கதெல். 

Be-liéf’, s.2 29, நம்பிக்கை. 

as creed, tenets, கொட்பாடு. 

faith, al x ala 

religious, தேவ பத்தி, பத்தி. 
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mental grasp, கடைப்பிடி, மனப்ப 
ற்று. 
as opinion, எண்ணம், தணிவு, நிதா 
னம். 

Be-liév'a-ble, a. sம்பத்தக்க, விசுவாசிக் 
கக்கூடிய. 

Be-liéve’,». a. ௨றுதியாய்ஈம்புதல், விசு 
வாசித்தல். 

as think, or suppose, எண்ணுதல், து 
ணிதல், நிதானித்தல். 

Be-liév/er, s. சமையக்காரன், ஈம்புநற 
வன, பத்திமான், விசுவாி. 

Be-lit'tle, v. a. இழிவுபடுத்துதல், இஞ்சி 
ற்படுத்தல், சிறுப்பித்தல். 

Bell, s. சதங்கை, மணி, சலங்கை. 
made of wood, Mறப்பை. 
rope, or string, சதங்கைமாலை. 

Belle, s. Aங்காரி, ரூபயெளவனி. 
Belles-let'tres, s. (pl.) இலக்கணஇலக்கி 

யக்கல்விகள், நாகரீகமானகல்விகள், 
நானாசாத்திரங்கள். 

Bell’—-found-er, s. sன்னான். 
Bel-lig'er-ent, s. யுத்தம்பண்ணுதிற இ 

ராச்சியம். 

Bel-lig'er-ent, a. போருக்குரிய, போர் 
செய்திற. 

rights, யுத்தம்பண்ணும்முறைமை. 
Bellman, s. மணியடிக்கிறவன். 
Bell’—met-al, s. வெண்கலம். 
Bellow, s. உக்காரம், கனைப்பு, தொனு, 

நாதம். 

Bellow, ». n. தொனுப்போடுதல், உக்கா 
ரம்போடுதல், அழுதல், இரைதல். 

as the sea, sடவிரைதல், கடல்குமு 
றல். 

Bel'lows, s. (pl.) ஊதுந்துருத்தி, உலைத் 

அருத்தி, அருத்தி, 
Bell’-ring-er, s. vணியடிக்கிெறவன். 

Bell'—weth-er, s. ன ee @ 
surg. 

Belly, s. வயிறு, உதரம். 

ache, வயிற்றுக்குத்து. 
band, சேணம்பூட்டுங்கச்சு. 
full, வயிறுநிறையுமட்டும். 
worm, கருமி, ரைப்பாம்பு. 

Be-long’, v.n. உரித்தாதல், உடையதா 

யிருத்தல். 
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Be-lov'ed, a. இதமான, இட்டமான, பி 
ரியமான, பிரீதியான, நேசிக்கப்ப 
De 
to be beloved, பிரியப்படுதல். 
one, (female) காதலி, பிரியை. 
one, (male) anger, பிரியன், ஈண் 
பன். 

Be-low', adv. அடியில், ழே, பணிய, 
பிந்தி, 
to go below in a class, &c. We Bus 
போதல், பிந்துதல். 

Be-low’, prep. அடியில், ழே. 
Belt, s. அரைக்கச்சு, அரைஞாண், ௧ 

ச்சு, தோற்கச்சு, அரைப்பட்டிகை. 
Belt, v.a. சுற்றுதல், குழுதல். 
Be-man'gle, ». a. தண்டித்தல், 

தல், பீறுதல். 

Be-mire’, ». a. அழுக்காக்குதல், சுரிபுா 
ட்கதெல். 

Be-moan’, v. n. புலம்புதல், 
ல், அக்கப்படுதல். 

Be-moan’er, s. புலம்புவோன். 
Be-moan'ing, s. புலம்பல், பிரலரபம், 
Be-mourn’, ». a. பிரலாபித்தல், அச்கப் 

படுதல், புலம்பல். 
Bench, s. Siw, பீடிகை, ஆசனயீடம். 

ina boat for rowers; வாரிப்பலகை., 
of justice, கியாயாசனம். 
as judges, பத்திராசனபதிகள், நியா 
யாதிபதிகள். 

Bend, s. கோணல், மடக்கு, முடக்கு, 
வளைவு. 

Bend, v.a. வளைத்தல், முடக்குதல், ம 
டக்குதல், கோட்தெல், சவட்டுதல். 
to subdue, அடக்குதல், அமையப்ப 
ண்ணவல், கட்டுப்படுத்தல், வசப்படுத் 
தல். 
to apply closely, கருத்துவைத்தல். 
over, incline, russe), கவித்தல், 
the arm, leg, மடக்குதல், முடக்கு 
தல். 
the head, தலைசாய்த்தல், தலைவணங் 

குதல். 
back, LUனவளைத்தல், மடக்குதல், 

Bend, v. n. குணிதல், சவளுதல், மடங் 
குதல், முடங்குதல், வளைதல். 
to bow, குனிதல், பணிதல். 
to bend just over, sவிதல். 

கொற்று 

னுங்குத 

ல் 
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as incline, சாய்தல், சார்தல், 
bend back, இரும்புதல், மடங்குதல், 
வக்திரித்தல். 

Bend’a-ble, a. வளையக்கூடிய, வளைக்க 
க்கூடிய. 

Be-neath’, adv. அ।4௭ய௰ில், கீழே, தாழ, ப 
ய. 

Be-néath’, prep. Sip. 
Ben-e-dic'tion, s. தேவஸ்துதி, ஆ£ீர்வா 

தீம், வாழ்த்து. | 
Ben-e-fac'tion, s. உபகாரம், ஈன்மை. 
Ben-e-fac'tor, s. உபகாரி, ஈகையாளி, 

உதாரன், தருமசாலி, 
Ben-e-fac'tress,s. உபகாரி, வெகுமானி. 
Ben’e-fice, s. உபகாரம், கோயில்வரு 

மானம், கொயில்மானியம். 

Be-nef'i-cence, s. உபகாரச்செய்கை. 
Be-nefi-cent, a. கொடைத்தன்மையுள் 

ar, நன்மைசெய்றெ. 
Be-nefi-cent-ly, adv. உபகாரமாய், தயா 

ளமாய்., 
Ben-e-fi'cial, a. உபயோகமான, 
யோசனமுள்ள, ஒத்தாசையான. 

Ben-e-fi‘cial-ly, adv. பலனாய், பிரயோ 
சனமாய், உபயோகமாய். 

Ben-e-fi/cia-ry, a. தருமம்பெறுநிற,கோ 
வில்மானியம்பெறுநற, 

 Ben-e-ficia-ry, . s. கோலில்வருமானத் 
தையுடையவன். 

as one who lives by charity, தருமவ 
ருமானம்பெறுநிறவன், உபகாரம்பெ 
அதிறவன். 

Ben’e-fit, s. உபகாரம், நன்மை, நன்றி, 
பயன், பேறு, பிரயோசனம். 

 Ben’e-fit, v.a. உதவுதல், உபகரித்தல், ந 
ன்மைசெய்தல், பிரயோசனப்படுத்து 
தல். 

Ben’e-fit, v.n. பிெரயோசனப்படுதல். 
_ Be-nev'o-lence, s. அருள், கிருபை, த 

யவு, தயை. 
Be-nev’o-lent,a. SAருபையுள்ள, தயவு 

ள்ள, கருணையுள்ள. | 
_ person, உபகாரி, குணவான், தயா 

ளன். 
mind, குளிர்ந்தமனம், தயாளமனம். 

Be-nev’o-lent-ly,adv. அருளாய்,தயவாய். 
Be-night’,v.a. இருட்டிலகப்படுத்துதல், 

இராவிலகப்படுத்துதல். 
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morally, மனவிருளிலகப்படுத்துதல், 
மருட்படுத்துதல். 

Be-night'ed, part. இராவிலகப்பட்ட, 
இருளடைந்த. 
to be benighted, இராவிலகப்படுதெல். 

Be-nign’, ॥ கடாட்சமுள்ள, . ௧௬ 
Be-nig'nant, a § ணையுள்ள, சகாயமான, 

தாட்சிணியமுள்ள. 
to be benignant, sகடாட்சம்வைத்தல், 
இரக்கம்வைத்தல். 

Be-nig'nant-ly, adv. sடாட்சமாய், தய 
வாய். 

to look benignantly, sLாL த்தல். 
Be-nig'ni-ty, s. அருள், கடாட்சம், ௧௬ 

, தீயையாய். 

as salubrity, சவுக்கியம், சுவாத்தியம். 
Be-nign'ly, adv. sடாட்சமாய், கருணை 

யாய், தயவாய். 
Ben'i-son, 8. ஆசீர்வாதம். 
Ben’ja-mine; s. சாம்பிராணி, 
Bent, 8. மடக்கு, முடக்கு, வளைவு. 

as tendency, சாய்ப்பு, சார்வு, சாய்வு, 
ரோக்கு. 

of mind, மனச்சார்வு. 
Bent, (see Bend.) வளைந்த. 
Bent, a. கூனலான, வளைந்த. 

arm, கொடுிங்கை. 
in or over, ales. 
old man, கூன்மெவன். 

Be-numb’, v.a. தAமிரேறப்பண்ணுதல், 
விறைக்கச்செய்தல் 
as stupify, மயக்குதல். [ல். 
to be benumbed, Aமிர்த்தல், விறைத்த 

Ben-zoin'’, s. சாம்பிராணி. 
Be-quéath’, v. a. மvrரணசாதனத்திலீவுகு 

நித்தல், மரணசாதனத்தாலடையப்ப 
ண்ணல். | 

Be-quest’, s. மwrரணசாதனத்திற்குறித்த 
ஈவு, மரணசாதனத்தாலடை ந்தது. 

Be-réave, v. a. இழக்கப்பண்ணுதல், ப 
றித்தல், கவர்தல், அபகரித்தல். [ல். 
of children,  புத்திரவின்மையாக்குத 
to be bereaved, இழத்தல், சாகக்கொ 
டுத்தல், பறிகொடுத்தல். 

Be-réave'ment, s. இழவு, இழப்பு, பறி, 
பறிப்பு. 

Be-reft’, (see Bereave.) இமத. 

Berry, 5. சஅசாய், Fame. 
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Ber'ty, v.n. Agசாய்சாய்த்தல், 
Berth, s. sப்பலிற்சயனவறை, 

as station, தரிக்கப்பிடித்தகப்பல்நிற் 
குநிலை. 

Beryl, s. சமுத்ிரவன்னக்கல், சுத்தி 
ரவன்னச்சிலை, படிகப்பச்சை. 

Be-scat/ter, v.a. Aதறுதல், தூற்றுதல். 

Be-scrib’ble, v.a. SAறுக்குதல், தறுதல். 
Be-seech’, ». a. இரந்துகேட்டல், கெ 

ஞ்சிக்கேட்டல், மன்றாதெல், வேண் 
டுதல்செய்தல். . 

Be-seem’, v. n. தகுதியாதல், ஏற்றதாதல். 
Be-seem'ing, a. ஏற்ற, தகுமான. 

Be-set',1.a. சுற்றுதல், குழ்தல்,வளைத்தல். 
as waylay, சதிசெய்யப்பதிவிருத்தல். 

Be-set'ting, a. குழவருதிற,சுற்றவருறெ. 
sin, Gy Souraw, ரெருக்றெபாவம். 

Pid Oa: prep. t அருகே, பக்கத்திலே. 

as over and above; அல்லாமலும், @ 

ழிய, தவிர, விட. 

to be beside one’s self, பயித்தியம்பி 
டித்தல், மிமயங்கியிருத்தல், Lona 
டம்பிடித்தல். 

Be-side’, , அல்லாமலும், அன்றி 
Besides ; en இன்னமும், மீள 

வும், மேலும். 
Be-siége’, v. a. அரடைகோட்டையப்படுத் | 

தல், அரண்வளைத்தல், முற்றுகைபோ 
Ase. 

Be-siégier, s. முற்துகையபோடுதெவன், ‘Be-staid’, v. a. பலன்படுத்துதல். 
அரண்வளைக்கெறவன். 

Be-siéging, a. முற்றுகைபோடுறெ,வளை 
Am, அடைகோட்டைய்படுத்துறெ, 

Be-slime’, ». a. செறுபுரட்தெல், சேறு 

பூசுதல். 
Be-sméar’, v. a. தடவுதல், பூசுதல், மெ 

முகுதல். 
as soil, war Osa, புரட்டதெல், 

Be-smut’, ». a. அழுக்காக்குதல், கரிபுர 
ட்தெல், கறைப்படுத்தல், . " 

Bé’'som, s. விளக்குமாறு, அடைப்பம், 
வாருகோல், சீக்குங்கோல். 

Be-sort,’ v. a. இனமினமாய்வைத்தல் , த 
ரம்பிரித்தல், வகைப்படுத்துதல். 

Be-sot!, v.a. மதிமயக்குதல், மயக்குத 
ல், Qa Musee. a a be [ a. 

Be- sot'ted-ly, adv. மயக்கமாய்,வெறியா | 
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Be-sot'ted-ness, s. மயக்கம், வெறி, 
Be-sought', (see Beseech.) கேட்ட, மன் 
Cp 2. or. 

Be-span/gle, ». a. Joray naeugé sorn 
ல் அலங்கரித்தல். 

Be-spat'ter, v. a, தெறிக்கச்செய்தல்,தெ 

ளித்தல், தூவுதல். 
as asperse, ஏவதூறுசொல்லுதல். 

Be-spawl’, v. a. உமிழ்நீரைத்துவளச்செ 
ய்தல். 

Be-spéak’, v. a. முன்சொல்லிவைத்தல். 
as betoken, foretell, (ware றித்தல்,மு 
ன்னறிவித்தல். 

Be-speck'le, v. a. A புள்ளி 

குற்றுதல். 
Be-spice', v. a. sந்தவர்க்கமிதெல், சம் 

பாரமிடுதல், வாசனைகூட்டுதல். 

Be-spit’, v. a. உமிழ்ரீரைத்துவளப்பண் 

தல். 
Be-spoke, (see Bespeak.) முன்குறித்த. 
Be-spot', v. a. புள்ளிபோதெல். 
Be- -spread’, v. a. பரப்புதல், பரவுதல், 

பூசுதல். 
Be-sprink/le, ». a. தெளித்தல், தூவுதல். 
Best, a. உத்தம; மகாரல்ல, உச்சதமான. 

to the best of my knowledge, srனறி 
நீதமட்கெகும். 

Best, adv. உத்தமமாய், மகாநன்றாய். 

Be-stain', v. a. sகயராக்குதல், கறைப்ப 

டுத்துதல். 

in scriptures, நெருக்கப்படுத்துதல். 

Bes'tial, a. மிருகத்தனமான. 

Bes-tialli-ty, 8. மிருகமைதுனம், மிருக 

த்தனம், மிருகத்துடன்புணர்ச்சி. 

Bes'tial-ly, adv. மிருகத்தனமாய். 
Be-stir’, v.a. அருட்தெல், உற்சாகப்ப 

தெதுதல், SN CTO Sd. I 
one’s self, இரிதல், ஈடமாதெல், முய . 

த்சிகொள்ளுதல். 

Be-stow', v. a. ஈதல், அருளுதல், கொ — 
டுத்தல், 
ல | சேமித்தல், அடக்குதல். : 
as store, 

Be-stow/al, s. ஈகை, கொடை. : 

Be-stow’er, s. ஈகையாளன்,. கொடை — 

யாளி, தியாக, [சம் — 

Be-stow'ment, $- Fangs கொடை, தியா 



 Be-troth’, v. a. 

BET 

Be-strad'dle, (see Bestride.) v: a- aa 
LIMWF ESO. 

Be-strew’, v. a. Dashdssc, தெளித்த 

ல், அவுதல். 
Be-stride’, v. a. sவQபாய்ச்சுதல். 

as step over, TL. SSL S50. 
Be-stud’, v. a. கமிழ்களால் அலங்கரித்த 

ல, குமிழ்பதித்தல். 
Bet, s. ஓட்டம், பந்தயம், . 
Bet, v.u. பந்தயங்கட்டதெல், 

டித்தல், ஓட்டம்வைத்தல். 

Be-take’, v. a. எடுத்தல். 

one’s self to, அண்டிக்கொள்ளுதல், 
அடித்தல், அடைதல், ஓட்தெல். 

Bé'tel, s. வெற்றிலை, தாம்பூலம். 
Bé’tel-pouch, s. அன்மை வெற்றி 

லைப்பை, . 

Be-think’, v. a. ரeweைவுகூருதல், நினைவு 
கொள்ளுதல், ஞாபகப்படுத்தல். 

Be-tide,v. 4. சம்பவித்தல், நேரிடதெல். 

Bedtime’, adv... ரேரத்தோடே, பொழு 
தோடே, காலம்பெற, ஏற்க, காலா 
காலத்தில், தற்காலத்தில். 

Be-tok’en, v. a. சோலங்காட்டுதெல், குறி 
காட்டுதல், அடையாளங்காட்தெல், 

 Be-took!, (see Betake.) எ௫த்த. 
Be-tray’, 1. a. இரண்டகம்பண்ணுதல்,; 

சற்பனைபண்ணுதல், சதிசெய்தல். 

confidence, அடத்துக்கெடுத்தல், நம்பி 
ச்கைத்துரோகஞ்செய்தல். 

Be-tray’er, s. சற்பனைகாரன், அரோகி, 

பாதகன், சதிகாரன், அடுத்துக்கெடுக் 
திறவன். 

Be-trim’, v. a. அலங்கரித்தல், ப்தி 
டுதல். 

பந்தயம்பி 

கலியாணப்பொருத்தம் 
எழுதிக்கொடுத்தல், நியமித்தல். .. ' 

Be-troth'ment, s. sவியரணப்பொருத்த 
ம், விவாகநியமிப்பு, விவாகஉடம்ப 

டிக்கை. 
 Be-trust’, v. a. ஒப் பல்வ oles hit நம்பி 

ச ொடுத்தல். 
Bet'ter, v. a. குணப்படுத்துதல், சர்ப்ப 

டுத்துதல், திருத்துதல். 
| Better, a. அதிநறலமான, உத்தம, கதித்த, 
.' திருந்தின, வாசியான, . 

to be better off; அதிகநல்ல£சராயிருத் 
தல், 
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to get the better of, வெல்லுதல், மே 
ற்கொள்ளுதல். 
for the better, soமாக, வக்கு 
to be better, 39550, சகப்படுதெல், 
£ீர்ப்பதெல், திருந்துதல். 

this is better than that, அதலுமிதுந 
ல்லது, அதிலுமிதவாரி. 

Bet'ter-ment, s: ர்ப்படுகை, திறப்படு 
கை, தேறுகை, i 

Bet'ter-ness, s. உத்தமம், திருத்தம், முத 

ற்றரம், 'முதத்திறம். 
Bet'ters, s. (pl.) அதிகமானவர்கள், பெ 

ரியவர்கள. 

Bet'tor,-s. usதயகாரன், PLL. wma 
றவன். 

Be-tum'bled, a. ஏoங்கொோலமான, ஒழு 
ங்னமான, அடிதலைமாறின. 

Be-tween’, இடையிலே, . உள் 
Be-twixt’, ¥ லே குஅக்கே,  ஊ 

டே, £டுவே. 
Bev'el, s. வளைவு, வில்லச்சு. 
Bevel, v.a. வளைக்குதல், 
Bev’el, v. n. வளையுதல், [மிர்தம். 
Bev'er-age, $8. பானம், குடிப்பனவு, அ 
Bev'y, s. பறவைக்கூட்டம்; பெண்கள் 

கூட்டம், கூட்டம், 
Be-wail’, v.n. அழுதல்; அலறுதல், பரித 
ond, புலம்புதல். 
at funerals, இழவுக்குப்புலம்பல்,. ஒ 
ப்பாரிசொல்லுதல், ஒப்புச்சொல்லு 
தல்; பிரலாபித்தல். 

Be-wail'ing, s. ஒப்பாரி, புலம்புகை, 
Be-ware',».n. எச்சரிக்கையாயிருத்தல், 

சாவதானமாதல். 
Be-wilder, v. a. sலங்கப்பண்ணுதல், தி 

DEES FEN, மயக்குதல். 
to be bewildered, தமொறுதல், திகை 

த்தல், பிரயித்தல். 

Be-witch’, v. a. மயக்குதல், மருட்டுதல்* 
as wizards, &c. குனியஞ்செய்தல். 

Be-witch'ing, a. மயக்குதிற, மருட்டிற. 
Be-witch'ing-ly, adv. மயக்குதிறதாய், ம 

ருட்கிறதாய். 
Be-witch'ment, s. கசுனியம். மயக்கு; ip 

ரட்ட, 

Be-wray’, v. a. சற்பனைசெய்தல், சதிசெ 
ய்தல், ஈம்பிக்கைக்குஇரண்டசம்பண் 
SB EG), 



BID 

Be-yond', prep. and adv. அப்பால், அப் 

புறம், புறம்பே. 
one’s depth,eஎLடாததாழ்வு, அகாதம். 
comprehension, wனதுக்கெட்டாத,ம 
COFFS, எண்ணுக்கடங்காத. 
reach, எட்டாத, கண்ணுக்கெட் 
பதில mi 

Bé'zoar, s. கோரோசனை. 
Bi-an’gu-la-ted, a. இருகோணுள்ள. 

Bi'as, s. ஒருத்தலைப்பாமம்; ஒருத்தலைச் 
சாய்வு, ஒருத்தலைச்சார்வு, ' ஓரவாரம். 

of mind, பாரபட்சம், மனச்சார்பு,வா 
ரப்பாடு, ஓரவாரம். 

Bias, v. a. சாய்த்தல், சார்பாக்குதல், ஒ 
ருத்தலைப்பாரமாக்குதல். 

Bib, s. மரர்பில்அழுக்குத்தாங்கும்புடை 
வைத்துண்டு, மாராடை. 

Bib'ber, s. கு।௭.காரன், வெறியன். 
Bible, s. வேதம், திருவாக்கு, முதனூல். 

Bib'lic-al, a. வேதநூலுக்குரிய, திருவா 
க்குக்கடுத்த. 

Bib-li-og'ra-phy, s. வேதாகமபுராணமுத | 
லியநூற்பொழிப்பு, ஈானாசாத்திரத்தி 
ரட்டு, 

Bib'li-o-man-cy, s- 

தீதல். 
Bib-li-0-ma’ni-a, 8. புத்தகப்பிரியம். 
Bib-li-op'o-list, s. பத்தகவியாபாரி. [க்க. 
Bib/u-lous, a. உறிஞ்சத்தக்க, சுவற்றத்த 

கயிறுசார்த்திப்பார் 

Bi-cap’su-lar,a. இரட்டைநெற்றுள்ள. 
Bi-cho-de-mare, s. (sea slug.) தமழுவால 

ட்டை. 
Bick’er, »v.n. sகலகமிடுகல், சண்டை 

தொடுத்தல். 

Bick’er-er, s. soலகaக்காரன், . சண்டைக் 
காரன். 

Bick'er-ing, s: 6S, சண்டை. 
Bi'corn, கவர்ப்பூந்தாதுள்ள, இ 
Bi-corn'ous, “’ | கொம்புள்ள. 

Bid, s. கேள்வி, விலைக்கேள்வி, விலை 
வைத்தல். 

Bid, ». a. ஏவுதல், கட்டளையிதெல், கற் 
பித்தல், சொல்லுதல். 
as invite, அழைத்தல். 
as offer price, லிலைகேட்டல். 
as salute, ஆசாரஞ்சொல்லுதல், 
adieu, அனுப்பிக்கொள்ராதல் ; வழி 
விட்டனுப்புதல் ண் 
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to bid defiance, 93D கூவல். 
Bid'der, s. கேள்விக்காரன், விலைகேட் 

பவன். 

Bid'ding, s. வlிலைக்கேள்வி, விலைகேட் 
குகை. 
as invitation, அதறைப்பு. 
as command, 1-4 Ger. 

Bide, v. n. வாசம்பண்ணுதல், தங்குதல். 
Bi-dent/al, a. இருபல்லுள்ள. 
Bi-en‘ni-al, a. சரரட்டையான, ஈராண் 

டிலொருமுறைசம்பவிக்கறெ. 
Bi-en'ni-al-ly, adv. ஈராட்டையாய். 

Biér, 8. பரடை, அம்பை, அசர்தி. 
for the living, சண்டிகை, தோளா. 

Biést'ings, s. (pl.) கடும்புப்பால்; £ீம்பா 
ல், ஈன்றணுமைப்பால், 

Bifold, a. இரட்டையான, மடிப்பான. 
Bi'form, a. இருவடிவுள்ள. 
Bi-fur’cate, a. sகவருள்ள. 
Bi-fur-ca‘tion, s. கவர், கவர்ப்பு. 

Big, a. பரிய, பருத்த, பருமையான, சா 
வித்த. 
astumid, லீக்கமான, தடித்த, தூலித்த. 
as inflated with pride, எநுப்பான, வீ 
ம்பான. 
£௦ talk big, லீம்பாய்ப்பேசுதல். 

Big'a-mist, s. இருமனைவிகளையுடைய 
வன். 

Big'a-my, s. இருமனைவிகளையுடைமை, 
இருதாரகமனம். 

Bight, s. GLH. 
of a rope, sயிற்றுக்குழைச்சு, கயிற்று 
மடிப்பு. 

Big'ly, adv. பகடமாய், பெருமையாய், 
லீம்பாய், வீக்கமாய். 

Big'ness; s. SU, பருப்பம், பருமை, 
பெருமை, விக்கம். 

Big'ot, s. கருட்ப்பத்திக்காரன், வீண் 
பத்திக்காரன், அவபத்திவைராக்கி 

யன். 

Big’ot-ed, a. குருட்ப்பத்திகொண்ட,, 
முரட்டப்பத்தியான. 

Big'ot-ed-ly, adv. குருட்டுப்பத்தியாய்; 
முரட்டுப்பத்தியாய். 

Big’ot-ism, குருட்பெபத்தி, 
Big/ot-ry, * வாதமானபத்தி. 
Bile, s. பித்தம், பித்து, 

— ee 

es ee 

Sig. 
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a tumor, கட்டு, காய், Sif, பரு, 
சிலந்தி. 

Bile’-stone, s. பித்தக்கட்டி. 
Bilge, s. sலப்புடைப்பு, கப்பலினடிய 

கலம், மரப்பேழையினடியகலம். 
Bilge, v.n. லங்கிவெடித்தல், விம்மிப்பி 

Asa, வங்குக்கட்டைபிறிதல், 
water, கப்பலிலூறுந்தண்ணீர். 

Bilia-ry, a. பித்த, பித்தத்துக்கடுத்த. 
duet, பித்தநரம்பு. 

Bilious, a. Jத்தமான,பித்தங்கொண்ட. 
disease, பித்தரோகம். 

Bilk, ». a. ஏய்த்தல், தட்டிவிடதெல், மோ 
சம்போக்குதல். 

Bill, s. ட்டி. 
as account, sணக்குசசீட்டு, கைக்க 
ணக்கு. 
as advertisement, அறிவித்தற்பத்தி 
ரம், 
of exchange, உண்டியல், . உண்டிய 
FO, கிள்ளார்க்கு, செல். 
as beak, ஏகு, சொண்டு, பறவை 

மூக்கு. 
as ticket, உத்தாரச்சிட்டு, ஒட்டு, அ 
ண்டு. 

bill for hedging, கைக்கத்தி, 
of indictment, Gுற்றச்சாட்டெ்கடு 
தா9ி. | | 

of lading, வார்ஈாமச்£ட்டு, வார்ஈா 
WWD. 

of mortality, சாக்கணக்கு. 
of sale, ஏலச்£ ட்டு, 

Bill, von. அலகோடலகிடல். 
Billet, s. £6, கடிதம். 

for casting lots, Aருவுளச்£ ட்டு, 
for lodging soldiers, SOHEFF@. 

of wood, குற்றி, தறி, துண்டு, 
Billet, ». a. விடுதிச்சட்டகெகொடுத்தல். 
Billet-doux, s. சைச்தளைச்கட்டு, நேச 

பத்திரம். 
Billiards, s. (pl.) ஒர்குதாட்டம், பந்து 

ருட்டல். 
Bil’lings-gate, s. 

சை. 
Billion, s. 57 ருயிரகோடி , கருவம். 

ten billions, மகாகருவம், 

Bil'low, s. 9/%v, திரை. 
of clouds, மேகபடலம். 
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அசப்பியம், கொச் 

BIR 

Bil/low-y, a. அலையான, திரையுள்ள. 
Bin, s. பத்தாயம். 

Bina-ry, a. இரட்டையாய், 
Bind, ». a. பிணித்தல், பந்தித்தல். 

fasten, gird, இறக்குதல். கட்டுதல், ப 
BREEN, வரிதல். 

as confirm, உறதிப்படுத்துதல். 
as oblige, sட்டபெபடுத்துதல். 
pre i புத்தகங்கட்டுதல். 

one’s self by a curse, சபத கSுசொல்லு 

தல், வஞ்சினமுரைத்தல். 
with fetters, வlிலங்குபோடுதல், பூட் 
டுதல், தளைபூட்கெல், 

with spells, மக்தெத்தாற்கட்டதெல். 
Bind, v.n. இறுகுதல், கட்டெப்பகெல். 

as become costive, wuUமிறுகுதல், ம 
லம்வாளுதல், மலங்கட்டப்படுதெல். 

Bind’er, s. sட்டுதிறவன். 
Binding, s. கட, பந்தம். 

as cover of a book, 1௭, மூடல். 

Bind‘ing, a. scorers dis Gon Res igh cleats 
Bin'na-cle, s. sகப்பலிற்காந்தப்பெட்டிக் 

கூடு, காந்தபேடகம், திசையறிகரு 
விப்பெட்டி. 

Bi-noe’u-lar, a. இருகண்ணுள்ள. 

Bi-nom/in-ous, a. இருrாமமுள்ள. 
Bi-og’ra-pher, s. ஒருவரின்சரித்திரத்தை 

யெழுதஅவோன். 

Bi-o-graph’ic-al, a. ஒருவனுடையசரித் 

திரத்துக்கடுத்த. 
Bi-og'ra-phy, 8. ஒருவனுடையசரித்திர 

ம், சீவியசரிதை, சீவியசரித்திரம். 
Bip a-rous, 4. இரட்டையாமீனுநிெ, இ 

ரட்டையாய்ப்பெறுநிற. 

Biped, s. இருகாலி, இருகாற்பிராணி. 
Bip‘e-dal, a. இருகாலுள்ள. 
Bi- -pet’a-lous, a. ஈாரிதழான. 

Bi-quad'rate, a. வருக்கோவருக்கமான, 
equation, வருக்கோவருக்கச்சமீகர 
ணம், ஈரடிவருக்கச்சமீகரணம். 

Bird, s. குருவி, பட், பறவை, புள். 
cage, குருவிக்கூட பஞ்சரம். 
catcher, Gfaer, குருவிபிடிக்றெ 
aor, குருவிவேட்டைக்காரன். 

lime, ஒட், GGA EG Ae|r. 
dung, குருவியெச்சம். 
nest, குருவிக்கு. 
of paradise, எருத்துவாற்குருவி. 
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Birth, s. பிறப்பு, பிறவி, சனனம், பிர 
சூதம். 
untimely, கருப்பசேதம், அழிகரு. 
as origin, உற்பத்தி, உற்பவம், தோ 

த்தம். 
as lineage, பரவணி, வயிசம். 
day, சனனநாள், பிறந்தநாள், சென் 
மநாள். 
-dom, குலமேன்மை, குடிப்பிறப்பு. 
place, சுயதேசம், சுதேசம், பிறந்தவி 
டம், பிறந்தகம், சனனதேசம், 
right, உரிமை, சதந்திரம, பிறப்புச் 
சுதந்திரம். [ன்று. 

Biscuit, s. கோதுமைஅப்பவகையினொ 
Bi-sect', v. a. இருகூறாக்குதல், இரண் 

டாய்வெட்டுதல், பாதிசெய்தல். 
Bi-sec'tion, 5. இருகூறாக்குகை, பரதியா 

EGOS. 
Bi-seg'ment, s. ஒருபாதியையிருசமகூ 

ருக்குகை; இரேகரர்த்தம். 
Bish’op, s. கGுருப்பிரதானி, கண்காணி, 
Bish'op-ric, s. கண்காணிப்பு, பிரதான 

குருவதிகாரம், 
Bison, 8. sாட்டா, ஆமா, 
Bis-sex'tile, s. De@amasw, ஒருகாள 

_ இகப்படும்காலாம்வருஷம். 
Bit, s. sகண்டம், துணி, அண்டு. 

ofa bridle, sr வாளத்தினிரும்பு. 
of an instrument, ஆயுதஅலகு, கூர், 
கரு. 

Bit, v.a. sடவாளயமிடுதல். 
Bitch, s. பெண்ணாய், முவெல்., 
Bite, s. 9, கவ்வு. 

as a sharper, ஏத்தன், தட்டக்கொரன், 
வஞ்சிப்போன். 

Bite, v.a. S550, கவ்வுதல். 
as cheat, ஏய்த்தல், மடிப்புப்பண்ணு 
தல், எஏமாற்றல். 
as make to smart, உறைக்கச்செய்த 
ல், உறைத்தல். 

as scoop out with the teeth, sri்துத 
ல், காருதல். 
as take or hold with the teeth, sவ்வ 
தல். 
as snakes, தீண்டதெல், கடித்தல், கொ 

தீதுதல். 
as rats, அரித்தல், நன்னுதல், சோதுதல் 
as fishes in angling, sவ்வுதல்.. 
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Biter, s. sவ்வுவோன், கடிக்கிறவன். 
Bit'ing, a. மையான, கண்டிப்பான. 

as pungent, உறைப்பான. 

sarcasm, கடியவார்ச்தையான, ean 
ரமான. 

Bit'ing-ly, adv. குத்திரமாய், பழிப்பாய். 
Bitten, a. (see Bite.) 69 த்த, கடிபட்ட. 
Bitter, a. sசப்பான, கைப்பான. © 

as cruel, கொடிய, நிஷ்டூரமான, வி 
ட்ரமான. | 
as intense, sஈ|ய, மிகுந்த. 

as poignant, உறைப்பான. 
as satirical, குத்திரமான, உறைப்பா 

ன, குற்றான. 
to be bitter, szத்தல். ii 

Bit'ter-ly, adv. உறைப்பாய்,  கடிதாய், 
கண்டிப்பாய், கசப்பாய். 

Bittern, s. ஒருவகைநாரை. 
Bit'ter-ness, s. கசப்பு, கைப்பு. 

as sharpness, உறைப்பு, கடுமை, ௧ 
ண்டிப்பு, கார்ப்பு. 

Bi-tu'men, s. Aலாசத்து, நிலக்ஜல். 
Bi-tu'mi-nous, a. Aாrசத்துள்ள, நிலக் 

தீலள்ள. 
Bi'valve, s. ப்பி, இப்பி. 
Bi'valve, a. இருமூய்லச்ன] சிப் <p 
தன்மையான. 

Biv‘i-ous, a. இருவ ழியுள்ள. 
Biv’ ‘ouac, 5. படைக்காவல், தளக்காவ 

ல், பாசறைக்காவல். 
Biv’ouac, v.n. வlிழிப்பாயிருத்தல். | 
Blab, அலப்பி, அலப்புக்கார 
Blab'ber, வ ன், வெளிவாயன். 
Blab, v.a. அலப்புதல், வெளிவிடுதல். — 
Black, s. அஞ்சனம், இருள், கரி, ௧௬ 

மை, கறுப்பு, காளம், கார். 
of the eye, sண்விழி. 
as a person, கறுவல். 

Black, v. a. sறுப்பாக்குதல். 
Black,a. இருட்டான, கரிய, கறுப் 

பான, சாருள்ள. 

art, பில்லிகுனியவித்தை, மந்திரவித் 
தை, பேய்வித்தை. ' j 
lines, காரிரேகை, வரியச்சு. 

Black’a-moor, s. சுத்தக்கறுவல், இருண் — 
டகறுவல். 

Black’ber-ry, s. ஒர்முட்செடியின்காய்: 
Black’board, s. அSுசனப்பலகை. ' 



BLA 

Black'en, +. a. sருக்குதல், கறுப்பித்தல், 
as sully reputation, sரற்றுதல், 

Black’en, v. n. இருளுதல், கறுத்தல், ௧ 

ருகுதல். 
Black'guird, s. போக்கிரி, கீழ்மகன், 

அசப்பியவசனன். 
Black'ing; s. sருமையாக்கும்மை, கறு 

ப்பாக்கும்மை, கருமை. 
Black'ish, a. சற்றுக்கருமையான. 
Black'lead, s. sரரீயம், வங்கம். 
Blackly, adv. sரGுமையாய், gL gs 

னமாய். 
Blackness, 8. sகருமை, கறுப்பு, காளி 

மை, கார். 
Black’smith, s. கொல்லன், கருமான். 
Blad‘der, s. ஊற்றாம்பெட்டி, சலாசய 

ம், சலப்பை. 
as pustule, கொப்புளம். 

Blade, s. ஆயுத௮லகு. 
of grass, &c. இலை, பயிர், தழிர். 

Blade'bone,s. sைப்பட்டை, சோட்ப 
ட்டை, தோட்பலகை. 

Blad’ed, a. அலகுள்ள. 
Blain, s. கொப்புளம், பரு. 
Blam’a-ble, a. குற்றஞ்சாட் டத்தக்க. 
Bigusite'blb- meee 8. குற்றஞ்சாட்டத்தக் 
கதனமை, குற்றம், தப்பிதம், பிழை. 

Blam'a-bly, adv. வ ye mares 
தாய், பிழையாய். 
Blame, s. குற்றச்சாட்டு, பழி, குற்றம், 

தவறு. 

Blame, v. a. குறைசொல்லுதல், குற்றஞ் 
சுமர்த்துதல், குற்றஞ்சாட்டதெல்; குற் 

றம்பிடித்தல். 
Blame'ful, a. கற்றஞசாட்டக்கூடிய. 

Blame'less, a. தவறில்லாத, பிழையற்ற , 

குற்றமற்ற. 
Blame'less-ly, adv. தவறில்லாமல், பி 
ழையற, குற்றயில்லாமையாய். 

Blame’less-ness, s. குற்றமின்மை,. தவ 
றின்மை. 

Blame’ wor-thy, a. குற்றஞ்சார்த்தத்தக் 

க, குற்றஞ்சாட்டத்தக்க, 
Blanch, v. a. சலவைபண்ணுதல், வெ 

ரூத்தல், வெண்மையாக்கல். 

Blanch, v. ௩. தப்பிப்போகுதல், உபாய 
ஞ்செம்தல். 
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Bland, a. இணக்கமான, சாந்தமான, ப 
தஓமையான. 

Bland-il'o-quence, s. இச்சகம், முகமன் 
பெச்சு. 

Bland‘ish, v. a. கொண்டாடுதல், பிரீதி 
பண்ணுதல், இதம்பேசல். 

Bland‘ish-ment, s. இச்சகம், இன்சொல், 
Blank, s. வெளி, வெறுமை. 

in dice, sப்பறை, 
in lotteries, பூச்சியம். 

Blank, a. எழுதாத, வெறு, வெறிதான. 
cartridge, சத்தவெடி. 
paper, எழுதாதகடுதாசி, வெள்ளைக்க 
டுதா. . 
space, வெளி, வெற்றிடம். 
book, வெள்ளைக்கடுதாசிப்புத்தகம், ௭ 
முதாதபுத்தகம், அலேகம். 

Blank’et, $. sம்பலம், கம்பளம், வெள் 
ளைக்கம்பளஸி. 
coarse and made of hair,  சமுக்காள 
ம், இம்புளி. 

Blank’et-ing, s. sம்பளிப்புடைவை. 
Blas-phéme’, ற. ௭. தேவ துஷணம்பண் 

ணுதல், அரஷ்த்தல்,  நிர்தித்துப்பேசு 
தல், பழித்தல். 

Blas-phem’er, s. தேவ தூ ஷணக்காரன், 
அூஷணகாரன. 

Blas'phe-mous, a. sr eணமான, நிந்தை 
யான, பழிப்பான. 

Blas'phe-mous-ly, adv. sr உணமாய், நி 
ந்தையாய், பழிப்பாய். 

Blas'phe-my, s. தேவத ௨ஷணம், தேவி 
ந்தை, நிந்தை. 

Blast, s. ஊதுதல், றுதல், வீசுதல். 

as blight, சழுதணை, தேமல், நரா. 
destructive influence, அழிவு, கெடு, 
கெடுதி, பாடு. 
as explosion, shock, ஏAிர்ச்ச, அதை 

ப்பு, தாக்கு, வெடி. 
as expression of anger, Epo. 
as forcible stream of air, Jrsண்டம் 
OFF. 

as infection, தொற்று, பெருவாரி. 

of wind, குறைக்கால்,காற்றடி கூறை. 
of a wind instrument, செம்பீரநாதம், 
நாதம். 

Blast, ». a. கெடுத்தல், தய்த்தல், ஊறுப் 
டுத்தல். 
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by the wind, கருக்குதல், ஊறுபடுத்த 
ல், தியச்செய்தல், 

rock, கற்களைப்புதல், ib Ochc ight, 
கற்பித்தல் 

blasting wind, ஊழிக்காற்று,௩ச்சுக்கா 
ற்று, திய்க்சாற்று: 

Blasted, a. கெட்ட, பட்ட, தீய்ந்த, 
ஊறுபட்ட. 
roots, குத்தை, புழுக்குற்றல். 
fruits, கருக்காய், பொய்ப்பிஞ்ச, உ 
Gil Gre. i 
grain, yore St. 
of the womb, அழிகரு. 

Blaze, s. கொழுந்து, சுடர், சுவாலை. 

light, ஒளி, பிரவை, பிரகாசம். 
as publication, பிrரAத்தம், பிரபலிய 
ம், கூறல். 

Blaze, v. n. எரிதல், சுவாலித்தல், சுடர் 
விட்டெரித ல். 

Blaze, பிரசித்தம்பண்ணுதல், 
Bla‘zon, °°” | ர்யனம்ரின்தங்ம், வெ 
oa Ose. 

Bla/zon-ry, s. குலவிருதுக்குறிகொண்் 
டுவிபரமறிநூல். 

Bléach, ». a. சலவைபண்ணுதல், வெ 

ளூத்தல், வெண்மையாக்கல். 

Bleach, v. n. சலவையாகுதல், வெள்ளை 
யாகுதல். | 

Bléach’ed-bone, s. வெள்ளெலும்பு.: 

Bleach’er, s. சலவைபண்ணுடிெறவன், 
வண்ணனை. 

Bleach’er-y, 8. வண்ணான் துறை, 

Bléak, a. வெளியான, காற்றுக்கடமா 
ன, குளிரான. 

Bléak’ness, s. srரற்றுப்பிடி, குளிர், வெ 
ஸி. 

Bléar, v. a. கண்புகையச்செயதல், கண் 
ணோவாக்கல், பீழைக்கண்ணாக்குதல். 

Bléar, a. பீிழைக்கண்ணான, கண்புகை 
ச்சலான. 

Bléar’ey-ed, a. பீிழைக்கண்ணுள்ள, க 
ண்புகைச்சலுள்ள. 

Bléat, s. ஆடமுமொலி. 
Bléat, v.n. கதறுதல், அழுதல். 
Bleed, ».a. இரத்தங்குற்றிவாங்குதல். 

Bleed, v.n. இரத்தம்பொதெல், இரத்தம் 
வடிதல், பீரிட்டப்பாய்சல், 
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Bleed'ing, s. இரத்தங்கக்குகை, இரத்த 
2 Cagle cea: 

Blemish, s. ஈனம், ௧௪டு, களங்கம், கு 

றை, குற்றம், பழுது, தோஷம். 
moral blemish, பரவம், இழிவு, இழு 

க்கு, தப்பிதம். 
Blemish, v. a. கெடுத்தல், பழுதுபடத் 

தல், கறைப்படுத்தல், 

Blend, ». a. sலத்தல், கூட்கெல், சேர்த் 
அ 

Blend, ». ௩. கலத்தல், கூடதெல், செறித 
ல், சேர்தல், தோய்தல். 

Blend'ing, s. savy, கூட்டி சேர்மா 
னம். 

Bless, »v. a. ஆ£ர்வதித்தல். 

as praise, அதித்தல், தோத்திரித்தல், 
போற்றுதல். 

Bless'ed, a. FY ARS 
as praise worthy, அதிக்கப்படத்தக்க, 

Bless'ed-ness, s. ஆசீர்வாதம், பாக்கிய 
ம், பரமானந்தம், தேவருள். 

Bless'ing, s. ஆசீர்வ ரதம், ஆசி. 
as a good, அருள், வரம். f 

Blight, s. அழிவு, தோஷம், பழுது, 
of the eye, sண்ணுூறு,திட் கோத் 
of the tongue, நாவ. 
of fruits, s@p, தேமல். 
of grain, குருக்குத்தி, சடைவு.. 

Blight,».a. அழித்தல், கெடுத்தல், ஊ 
அபடுத்தல். 
with the eye or tongue, #@se. 
on plants, அமழுக்கணவன், தேமல். 

Blind, s. மறைப்பு, மறைவு. 
as a thing to mislead, படம், பகட் 
டு, மருட்டி. 

as screen, தட்டி, மறைப்புத்தட்டு, 
for the eyes, ஒளிவிலக்கி. 
for the face, முகபடாம், முக்காடு, 

Blind, v. a. கGுருடாக்குதல். 
to darken, இருட்டாக்குதல். 
to deceive, ua. Osa, மயக்குதல், 
மருட்டுதல். 
to blind one as conjurers, sண்க।ட்டு © 
தல். 

Blind, a. கருடான, குருட்டு. 
ignorant, அறிவில்லாத. 
man, © குருடன், கண்தெரியாதவன்,. 
அந்தகன். 

த 

Se லம் 
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' woman, குருடி. 
horse, குருட்டக்குதிரை. 

Blind'fold, v. a. sண்கட்டதெல், கண்மூ 
டச்செய்தல். 

Blindfold, adv. அறியாமல், 
யாமல். 

Blind'ly, adv. கருடாய், குருட்டத்தன 
மாய். 

கண்தெரி 

without judgment, புத்தியில்லாமல், 
பேதைமையாய். 

Blind'—man’s-buff, s. sண்கட்டியாடும் 
ஓர்விளையாட்டு, 

Blind'ness, s. sண்தெரியாமை, குருடு, 
பார்வையின்மை. 
ignorance, அறிவீனம், மதிமயக்கம். 

Blindside, s. ஏய்ப்பிலெபெடும்பக்கம், 
மருளும்பக்கம். 

Blind‘worm, s. ஒர்வகைப்பாம்பு. 
Blink, s. கடைக்கண், கடாட்சம். 
Blink, v. n. sண்ணிமைத்தல், கண்சிமி 

ட்டெல். 

Blink/ard, s. ஒமிட்க்கண்ணன். 
Bliss, s. ேரின்றிம்! மோட்சானந்தம். 

Bliss'ful, a. ஆனந்த, பேரின்பமான. 

Bliss'fully, adv. பேரின்பமாய். 
Bliss'fulness, s. ஆனந்தக்களிப்பு. 

Blister, s. கொப்புளம். | 

plaster, அக்கினிச்சேர்வை, sare 
சீலை. 

Blister, v.a.  கொப்புளிச்கப்பண்ணு 
தல். 

Blis'ter, v. n. கொப்புளங்கொள்ளுதல். 
Blithe, களிப்பான,  . மகிழ்ச்சி 
Blithe’ful, “ 1 யான. 

Blithe'ly, adv. sளிப்பாய், மகிழ்ச்சி 
யாய். 

Blithe’ness, அக்களிப்பு, கொ 
Blithe'some-ness, * ண்டாட்டம், ம | 

னமகழச்சி. 
Blithe'some, a. அ௮க்களிப்பான, சந்தோ 
ஷமான. 

Bloat, v. a. ஊதப்பண்ணுதல், வின்சப் 
பண்ணுதல். | 

Bloat, v. ௩. ஊதுதல், உப்புதல், பருக் 
குதல், லிங்குதல். 

Bloated, a. ஊதிப்போன, உப்பிப்போ 
ன, his Der. 
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Bloat/ed-ness, s. உப்பசம், விக்கம். 
Blob‘ber-lip, s. L.த்தவுதடு. 

Block, s. கட்டை, குற்றி. 
objection, S-4G, தடை. 
pulley, sப்பி. 
blockhead, wml யன், மூடன், அறி 
வில்லான். 
ina wall, கச்சோர்க்கட்டை, சற்று 
வாரி. 

Block, v. a. தடுத்தல், அடைத்தல். 
Block-ade’, s. அரண்வளைப்பு, முற்று 

கை, வழியடைய்பு, அடைகோட் 
டை. 

Block-Ade’, v. a. வழியடை த்தல். 
Block’head, s. மடையன், மூடன். 
Bloek’ish, a. wsதமான, மூடத்தனமான, 

மடத்தனமான, பேதைத்தனமான.. 
Block'ish-ly, adv. mon esi at மந்த 

மாய். 

Block'ish-ness, s. மடத்தனம், மந்தத்தன 
ம், மந்தப்புத்தி. 

Block’tin, s. ஈயப்பாளம். 

Blood, s. இரத்தம், உதிர். 
guiltiness, இரத்தப்பழி. 
heat, இரத்தச்சூடு, ஈகச்குடு, இளஞ் 
GO, வெஞ்சுடு, 
hound, வேட்டைராய். 

Blood'i-ly, adv. இரத்தப் பிரியமாய், கொ 

டிதாய. 
Blood'i-ness, s. இரத்தக்கறை, இரத்தஞ் 

சிந்துறெகுணம், இரத்தத்துவட்டு, இ 
ரத்தந்துவண்டிருக்குந்தன்மை. 

Bloodless, a. இரத்தமில்லாத. 
dull, சுவரணையில்லாத, உணர்ச்யெ 

DD. 
Bléod’red, s. கடப்ப! 
Bloodshed, s. இரத்தஞ்சிந்துகை, கொ 

லை. 

Blood’—shed-der, s. கொலைபாதகன். 
Bléod'-shed-ding, s. இரத்தஞ்சிர்துகை, 

கொல்லுகை. 

Blood’shot, > 1 
Blbod'shot-ten, “ i இரத்த நிறைந்த. 

eyes, இரத்தஞ்சுரந்தகண், செங்கண். 
Blood'suck-er, s. அட்டை. | 
Bléod'thirs-ty, a. இரத்தப்பிரியமான. 
Bléod’—ves-sel, s. இரத்தநரம்பு, 2 Hare 

ரம்பு. 
Ki 
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Bloody, a. இரத்தக்கழைப்பட்ட. 
as cruel, இரத்தப்பிரியமான, சொ 
டிய. 

Bléod’y-flux, s. இரத்தச்கழிச்சல், இர 

தீதபேதி | 
Blood'y—mind'ed, a. இரத்தப்பிரியமான. 
Blood'y—sweat, s. இரத்தவேர்வை. 
Bloom, s. புட்பம, பூ, மலர். 

of countenance, (42S%ar, முகமலர் 
ச்சி, முகமகிழ்ச்சி, செந்தளிப்பு. 
of youth, இளமைச்செவ்வி, யெளவ 

யம. ° 

Bloom, v. n. அலர்தல், பூத்தல், புட்பித் 
தல், மலர்தல், 

as the countenance, Wsமலர்தல், ௧ 
ளைகொள்ளுதல். 

Blooming, a, 4289, செழிக்கிற, செ 
ந்தளிக்திற, 

Bloom'ing-ly, adv. மuலர்ச்சியொய். 
Bloom’y, a. wலர்ச்சியான, பூவுள்ள, 
Blos'som, 8. HUF, புட்பம், பூ, மலர். 
Blos'som, v. n. அலuiர்தல், புட்பித்தல், பூ 

த்தல், மலர்தல், விள்ளுதல், செழித் 
தல். 

Blos'som-ing, s. yore, மலர்ச்சி, 
Blos'som-y, a. பூச்செறிந்த, புட்பம்ஙி | 

றைந்த, 
Blot, s. sறை, மறு, மாசு, களங்கம். 

as obliteration, இறுக்கு, று, அடை | 
ப்பு. 

Blot, v.d. sறைப்படுத்துதல், மறுப்படு | 

SHEN, மாசுபடுத்துதல். 
as eflace, இறுக்குதல், SSO. 

Blotch, s. G70 BUUG, பரு, Garay, 
சிலந்தி. 

Blotch, v. a: sதக்கச்செய்தல், கறைப் 
படுத்துதல், 

Blote, ». a. புகையிலுலர்த்தல். 

Blotting, s. sறைப்படுகை., , 
paper, மையுறிஞ்சங்கடுதாரி, hi 
ங்கி. 

Blow, s. அடி, அறை, இடி, குத்து, தா | 
க்கு. 

on the head, GLO, முட் 
with a fist, கைக்குத்து. 
the egg of a fly, ஈப்ப. 
as calamity, வியாகுலம், ஆகுலம், து | 
யரம். 

82 

BLU 

| as hostility, போருக்குமூட்டதெல். 
Blow, ». a. ஊதுதல், லிசுதல், அடித்தல், 

an instrument, குழலூதுதல், வாத்திய 

மூதுதல். 
away, ஊதிவிடுதல், காற்றடித்தள்ளு 
தல். 
down, கரற்றடித்துவிமுத்துதல். 
off, காற்றடித்துவிழுத்தல், காற்றுதிர் 

தீதல், ஊதித்தள்ளுதல். 
out, அணைத்தல், அவித்தல், நொதுத் 
தல். 
the nose, மூக்குச்சிந்துதல், மூக்குச் 
£றுதல். 

up, வெடித்துப்பறக்கப்பண்ணுதல், 
பெயர்த்தெறிதல். 
upon, பழசாக்குதல், புறக்கணித்தல். 
to deposit eggs, ஈப்பீவைத்தல், FU 

பீபிடித்தல். 
Blow, 0. n. 7009-550, காற்றுவீசுதல். 

as flower, பூத்தல்; மலர்தல். 

as pant, இளைத்தல், தொய்தல். 

as breathe on, ஊதுதல், 
to blow over, தணிதல், தீர்தல், தெளி 
தல், அமைதல். 

Blow'—pipe, s. ஊதுகுழல். 
 Blowze, s. பொருமினமுக முள்ளவள், 

ஓர்வகைத்தொப்பி. 
 Blub’ber, 8. நீர்க்குமிழி, திமிங்கலெமுத 

லியவற்றின்கொழுப்பு. 
| Blub'ber, v. n. விம்மியமுதல். 
 Blubber-lip, s. பருத்தவுசெ, 
 Blud'geon, s. தண்டம், தண்டு. 
Blue, s. லம். 

 Blie, v. a. Fீலந்திர்தல், நலந்துவைத்தல்.. 
 Blie'-dye, s. fீeச்சாயம், ரீலப்பணி. 

 Blde'ly, adv. Geum. 
 Blue'ness, s. soவன்னம். 
‘Bliie-vit'ri-ol, 8. அரிசு. 
Bluff, s. பிெல்றற்கன்., மேட்டுக்கரை. 

| 

மான. | 
| as big, பருமமான, புடைய்பான, ப 

திதி 
1௦k, எடப்பானமலை, உ௫சமலை, 

 Blwiish, a. நீலம்போன்ற, ஈீலம்பிடித்த, 
நீலம்பற்றிய. 

Blun'der, s. தப் த்க் தவறு, பிச 
கூ; திக்கு, பிழை. 

| Bluff, a. அலப்பாரிப்புள்ள, pave! i 
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Blun‘der, v. n. பிழைத்தல், தவறுதல், பி 

சகுதல், தப்புதல். 
in speaking, reading, தடக்குதல், த 

ட்டதெல், தக்குதல். 
Blun‘der-buss, s. பெரியதுப்பாச்டி, 
Blun’der-er, s. அ௮சட்டைக்காரன், பி 

மழைவிடுநெவன். 
Blun'der-head, s. மmnwையன், மர்தைய 

ன்; மூடன். 

Blun‘der-ing-ly, adv. Qழையாய், தவ 
ரய். 

Blunt, v. a. sமழுக்குதல், மழுக்குதல். 
the feelings, சுணைகெடுத்தல். 
to become blunt, மழுங்குதல்; மொ 
ட்டையாதல். 
to be blunted, மமழுங்குgதல். 

Blunt, a. கூழையான, நழுக்கமான, ம 
முக்கமான, மொட்டையான. 
knife, சணையில்லாதகத்இ, மணைக்கத் 
தி, மொட்டைக்கத்தி. 
intellect, மரை ப்புத்தி, மந்தப்புத்தி, 

மழுங்கற்புத்தி. 
Blunt'ly adv. குறுக்கடியாய், Ome 

டையாய. 

Blunt/ness, s. கூழை, மழுங்கல், மொட் 
பை. 

of manner, address, கறுக்கடி, மரி 
யாதையீனம், அவமரியாதை. 

Blur, s. sளங்கம், கறை, மறு. 
Blur, +. a. sறைப்படுத்துதல், மறுப்பு 

தீதுதல். 
Blush, s. செவப்பு, நாணம். 
Blush, ». 7. செவத்தல், நாணுதல். 

with rage, சில்விதெல், முகங்கோடு 
தல். 

Blush'ful, a. srணமுள்ள. 

Blush'less, a. srணமற்ற, வெட்கங்கெ 
“red Mo 

Blus'ter, 8. அதட்ட, USL, வெருட்டு, 

Blus'ter, v. அதட்தெல், பகடம்பண்ணு 
தல், வெருட்டெல். 
as wind, இரைதல், கொர்தளித்தல்.. 

| Blus'ter-or, 5. அமளிக்காரன், பகபக்கா 
ரன், வெருட்டுக்காரன். 

 Blus'ter-ing, s. அதட்டு, sive, ப்சடம், 

Bios’ ter-ing- Ay, adv: அதட்மாய், அதட் 
டி, பகட்டாய்.' 
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Blus'trous, a. அமளியுள்ள, சந்தடியுள் 
ள, பகட்டான. 

Bo’a, s. மலைப்பாம்பு. 

Boar, s. ஆண்பன்றி, 
wild, er Quivers. 

Board, s. Udens. 

as & council, அலோசனைச்சங்கம். — 
as deck; சப்பலவிற்றட்டு, 
as food, உணவு, சாப்பாடு, தீன். 
as table, பீடம். 
above board, வெளியரங்கமாய், இய 
ல்பாளியாய், வழிவகையுள்ள். 
to go on board; மrரக்கலத்திலேறுகதல். 
on board, sப்பலிலே. 

Board, 9. a. போசனங்கொடுத்தல், அச 
ன்மிதெல்! 

as lay with boards, Loகைபரவுதல், 
மச்சுப்பரவுதல். 
as attack, எதிர்த்தல், சருவுதல், போ 

ருக்குமுட்டுதல்: 
to board a ship, எதிரிகப்பலிற்பாய் 
தல். 

Board, ». n. விடுதிவைத்தல். 
| Board’er, s. விடுதிக்காரன். 
_ Board'ing—-house, s. வெடுதிவி௭, 
Board'ing-school, s. sருமப்பள்ளி. 
Board'—wa-ges, s. (pl.) படி; படிக்கட் 

டளை, படிச்சம்பளம். 
Boar'ish, a. பன்றித்தனமான, மிருகக்கு 
ணமான; குரூரமான. 

Boar'spear, s. பன்றிவேட்டை ஈட்டி. 
Boast, s. வம்பு, லிம்புப்பேச்சு, தற்புகழ 

தடி, பெருமைபாராட்டுகை. 

Boast, v.n. பெருமையாராட்டுதல், Sw 
புகாட்டெதல், வீம்புபேசுதல். 

Boast'er, s- Aறுதுக்காரன், வீம்பன். 

Boastful, a. மென்மைபாராட்டுறெ. 

Boasting, s. லிம்புபாராட்டு, தற்புகழ 
ச்சி, மேன்மைபாராட்டுகை. 

Boasting-ly, adv, வீம்பாய். 

Boat, s. ஓடம்; தோணி, பட்கு, வள்ளம். 

made without nails, லங்கு. 

Boat, v. a. ஓடம்விடுதல். 

Boat'man, s. ஓடக்காரன், தோணிக்கார 
ன், வள்ளக்காரன். 

Boatswain, s. bரச்சலத்தின்தளபாடலி 
சாரணைக்கரான. 
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Bob,s. சற்றுண்டை, நாங்கூழ்க்கோ 
வை, பல்லவி. 

Bob, ». n. குலங்குதல், ஆடுதல். 

Bob'bin, s. saரல்சுற்றப்படுந்தடி. 
weaver’s bobbin, தா். 

Bob'tail, s. கூழைவால், குறள்வால், 
Bob’tail-ed, a! க ழைவாலான. 
Bode, s. குறி, சகுனம், நிமித்தம். 
Bode, v. a. குறிகாட்டுதல், குறிசொல்லு 

தல், சகுனஞ்சொல்லுதல். . 
Bodice, s. மார்க்கச்ச, மார்ச்சட்டை, 

சோவி, இரவுக்கை, . 
Bod'i-less, a. அசரீர, அரூப, கண்டிப்பி 

ல்லாத, சரீரமில்லாத. 

Bod'i-ly, a. சரீரத்துக்கடுத்த, சமீரத்தோ 
டெ. 
vigor, சரீரத்திறம், சரீரப்பெலன். 

Bodiing, s. கறி, சகுனம். 
Bod'kin, s. ஊசி, கதிர், நாராசம். 
Bod'y, s. சீரம், மம் உடம்பு ; உடல், 

கரயம், மெய், வடிவம். 
celestial, பராங்கம், பரலோகத்துக்கு 
Phir 1%, வானசோதி. 
terrestrial, sதராங்கம், பூதசரீரம், பூத 
சரீரம், தூலதேகம். 
as matter, சடம், பதார்த்தம், பொரு 
ள், வஸ்து. 

as code, system, சாத்திரம், நூல். | 
as person, ஆள். 
as collective mass, க. ட்டம், திரள், 
பிண்டம். 
as corporation, கூட்டம், சங்கம். 
as main army, சேனை. 
of divinity, வேதாங்கம், வேதசாத்தி 
த்திட்டு, 
of a letter, உறுப்பு, எழுத்தினுடல், 
எழுத்தினங்கம், எழுத்தின்மெய். 
of a tree, 9/9 மரம். 
of evidence, ஒப்பனைக்கூட்டம். 
of a writing, உடல்வாசகம். 
of water, rர்த்திரள், நீர்ப்பரப்பு. 
fitted for endless ர்? யாதனாச 
ரீரம். 
fitted for endless bliss, 
ரீரம். 

Bod'y, v. a. உருவாக்குதல். 
Bod'y-—guird, s. மெய்காவலன், மெய்கா 

வற்காரன், கஞ்சி. 
54 
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Bog, 8. சகதி,சதக்கல்,சதவல்,செதும்பு.. 
Bog'gle, s. ஜயக்காட்சி, சமுசயம். 
Bog’gle, v. n. தடக்குதல், திக்குதல். 

inreading, தடக்இத்தடக்கிவாரித்தல் , 
இக்வொசித்தல்.. 
in speaking, reciting, 3.49551. 469 
ப்பேசுதல், திக்கிச்சொல்லுதல், HS 
இிப்பேசுதல். 

Bog!gler, s. பயங்காளி, சமுசயக்காரன். 
Bog'gling, s. தடக்கு, திக்கு: 
Bog’gy, a. சேறுள்ள, சகதியுள்ள. 
Boil, s ஊமைக்கட்டு, கட்டு, பரு, Als 

cei 
unripe, கரய், கரய்ச்சலெந்தி. 
inflamed, Muss, கொதிக்கும்பரு. 

Boil, v. a. கொதிப்பித்தல், அவித்தல். 
liquids, காய்ச்சுதல், காயவைத்தல், 
கொதிப் பித்தல். 
solids in water, அவித்தல். 
as paddy, &c. புழுக்குதல். 
over, பெரங்கிவழிதல், 
up, கொதித்தல், பொங்குதல். 
away, as water in cooking, 2 ase, தீ 
ய்தல், சுண்டுதல், சண்டக்காய்தல், ௮ 

ருக்குதல், 
to be well boiled, அமளவேதல், கணி 
யவேதல். 

Boiler, s. கொதிப்பிப்போன். 
the vessel, sடாரம், கொப்பரை. 

Boil’ing, s. கொதி, பொங்கல். 
Bois'ter-ous, a. உரத்த, உரப்பான, கெம் 

பலான, கொந்தளிப்பான. I 
sea, உரத்தகடல், உரப்பானகடல், 
செம்பலானகடல், கொர்தளிக்குங்க 
டல், மும்முரமானகடல். 
wind, உரத்தகாற்று, குழப்பக்காற்று, 
பிரசண்டமாருதம். 
woman, வரய்க்காரி, கலகக்கரரி, வா 
ய்சாலை. 
to be boisterous, 9 Ose, உரப்பு 
தல், குழம்புதல், கொர்தளித்தல். 

Bois'ter-ous-ly, adv. Stine ee குழ்ப் 
பமாய். 

Bois'ter-ous-ness, 8. கGுpழப்பம், கொந்த 
ளிப்பு, மும்முரம். 

Bold, a. ஆண்மையுள்ள, உதார, திடாரி 
க்கமுள்ள, துணிகர, அணிவான, தை 
ரியமான, வீரமான, 

க்ஸ். க் பன் 
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faced, லரமுகமுள்ள. 

person, திடாரநெஞ்சன், தைரியவா 
ன், வீரன். 

to be bold, தணிதல், நிமிர்தல். 

Bold'-heart-ed, a. uவை.ரநெஞ்சான, வீர 
நெஞ்சுள்ள. 

Bold'—heart-ed-ness, s. செஞ்சோர்மம், 
நெஞ்சாரப்பு, நெஞ்சுத்துணிவு. 

Boldly, adv. தைரியமாய், அணிவாய், ஓ 
ர்மமாய், 

Bold'ness, s. ஆண்மை, ஓர்மம்,; திடன், 
திடாரிக்கம், அணிவு, தைரியம். 

Bole, s. srவிமண். 

Boll, s. பொகுட்டு, பூவினுள்முகழ். 

Bol'ster, s. Stvw cor, தளிமம். 

Bolster, v. a. தலையணையிடதெல், தெண் 
டிடதெல். 

Bolt, s. அச்சாணி 
ப்பாள். 
of a lock, பூட்டின்றா. 
thunder-bolt, 2. 

Bolt, v. a. sதாழடைத்தல், தாழ்பூட்தெல், 
தாழ்ப்பாளிடுதல். 
as sift, அரித்தல், சலலுதல். 

Bolt, v. n. திகூறாய்ப்போதல், சதியா 
ய்ப்போதல். 

Bolter, s. சடை, அரிபெட்டி, அரி 
க்கும்பாத்திரம், அரிகிடை. 

Bo/lus, s. உண்டை; குளிகை, 'இிரளை, 
மாத்திரை. 

Bomb, s. சட்டிப்பீரங்கக்குண்டு, வெடி 
SG cor. 

Bom’bard, s. சட்டிப்பீரங்ி, 
Bom-bard’, v. a. ச௪ட்டிப்பீரங்கியினால் 

வெடிவைத்தல், வெடிக்குண்டுகொ 
ண்டுபொருதல். 

Bom-bard-eér’, s. சட்டிப் Sr Dé er 
ரன். 

Bom-bird'ment, s. சட்டிப்பீரங்ியினாற் 
FOO). 

Bom-ba-sin’, s. மெல்வியஆட்மெயிர்ப்பு 
டைவை, மெல்லியநார்ப்புடைவை. 

Bombast, s. சொற்பகட்டு, வீம்புச்சொ 
ல், பகடச்சொல். | 

Bom-bast/ic, a. சொற்பகட்டான, வீம் 
பான. 

Bo/na-fi/de, adv. vwனரேர்மையாய், விசு 
வாசமாய், ஈம்பிச்சையாய். 
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Bond, s. ௧௪௪, கட்டு, கயிறு, பந்தம. 
as connexion, கட்டு, FLIES LD, தொ 
டர்பு, பற்று. 

a deed, உறுதி, உறுதிச்சட்டு, கடன் 

சீட்டு, சாதனபத்திரம், சாதனம், மு 
றி, நறுக்கு. 

for debt, sடன்மாறி. 
a ligament, கட்டு, பந்தம், பிணை, ஙி 
பந்தனம். 
avow, சேர்த்திக்கடன், சங்கற்பம், 
பொருத்தனை. 
as union, உடனபாடு, ஒற்றுமை, கட் 
டுப்பாடு. 

of recognizance, QJணrக்கடுதாச, பி 
ணையுறுதி. 
forged bond, sள்ளச்£ட்டு, கள்ளவு 
அதி. 

Bond, a. ௮டிமையான, சிறையான. 
Bond'age, s. சறைத்தனம், தாசியம், ௮ 

டிமைத்தனம். 

captivity, சறையிருப்பு. 
imprisonment, மறியல், காவல், 
restraint, கட்டாயம், கட்டெப்பாடு, ப 
ந்தம். 

Bond maid, s. ஏ, மைப்பெண், தாசி. 

Bond'man, s. 9/19. மை, அடிமைக்காரன், 
பராதனன். 

Bonds, s. (pl.) sட்டகெள், பந்தங்கள். 
as chains, சங்கிலி, தளை, விலங்கு, 

as stocks, அலங்கு, தொழு. 

as imprisonment, Tae, மறிப்பு, ம 
றியல். 

for the hands, கைக்குட்டை. 

as captivity, சறையிருப்பு, சிறைத்த 
னம். 

Bond/-serv-ant, s. 9/19. மை, சிறை, 

Bond!-serv-ice, 8. 9/19 MWSS@rw, அடி. 

enna ev. 

Bond’-slave, s. 9//9-cL, றை. 
Bonds'—man, s. உத்தரவாதி, பிணை, பி 

ணையாளி. 
Bond'—wom-an, 8. அடிமைப்பெண். 

Bone, 8. எலும்பு, என்பு, அஸ்தி. 
of fish, முள்ளு... 

setter, சளுக்கெடுக்கறெவன், சந்து 
பொருத்துறெவன். | 

Bonfire, s. தயாவளி, களியாட்டுத்த 
பம். 
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Bon'mot, s. sவளினச்சொல், பதிடிவார் 
தகை. 

Bon‘net, s. குல்லா, பெண்பிள்ளைத்தொ 
ப்பி. 

Bon‘ni-ly, adv. அழகாய், களிப்பரய். 
Bonny, a. ஏழகான, சமாளமான. 
Bo'nus, s. வெகுமதி, கொடை, உப்கா 

ரம், இலாபம். 
of grain, பொலிசை. 
to the lender, ஊதியம், arf, 
to the buyer, MSeeq, பிசுக்கு. 
to a priest or teacher, தக்கணை, 
to an agent or third man, தரவு. 

Bony, a. எலும்புள்ள. 
as strong, உரத்த, உரப்பான, இறுக்க 
மான, திறத்த. 

Boo'by, 8. சமடன், மந்தன், சோம்பன், 
மடையன். 

Book, 8. புத்தகம், 
day book, னக்குறிப்புப்புத்தகம், தி 
னவிருத்தாந்தப்புத்தசம். 
ledger, எண்ணேடு, தொகையேடு. 
of olas, <6, 

Book, v. a. பதித்தல், புத்தகப்படுத்துதல். 
Book'—ac-count’, 8. yுத்தகக்கணக்கு, ப 

ட்டோலைக்கணக்கு. 
Book'bind-er, 8. புத்தகங்கட்டி, புத்தக 

ங்கட்திறவன். 
Book’bipd-ing, s. புத்தகங்கட்தெல். 
Bookcase, s. புத்தகக்கூடு. 
Book’ish, a. வாசிக்கப்பிரியமுள்ள,, வி 

ploingunceard: 

Book'ish-ness, $. sல்விப்பிரியம், புத்தக 
ப்பிரியம். 

Book'—keep-er, s. கணக்கன். 

Book'—keep-ing, s. sணக்கன்றொழில், 
கணக்குப்பதிப்பு. 

Book'—learn-ing, s. ஏ ட்டுக்கல்வி, கற் 
கை. 

Book’—mus-lin, s. 
மெல்லியகவணி. 

Book’sell-er, s. புத்தகீம்லிற்கறவன், பு 
த்தகவியாபாரி. 

Book’-shop, . + புத்தகக்கடை, புத்தக 
Book'store, s. | சாலை, 
Book'worm, s 8. இராமபாணப்புழு; தி 

அப்பணப்புழு. 

சல்லாப்புடைவை, 
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Boom, 5. கப்பற்பாய்களின்ழ்த்தலைப் 
புக்கட்டும்மரம். 

Boom, v.n. மோதுதல். 
asa bird, மழைக்கண்ணியமுகை. 

Boon, 8. ஈகை, கொடை, தானம், பே 
து, வரம். 

Boon, a. சந்தோஷமுள்ள ,உதாரமுள்ள. 
Boor, 8. ஆசாரமற்றவன், ஈாட்டீகன், ம 

ரியாதையந்றவன். 
Boor'ish, a. sாட்டீகமான, ஆசாரமற்ற, 

மரியாைஙில்லைத்? 

Boor'ish-ly, adv. srட்eகமாய், அனாசா 
ரமாய், 

Boor'ish-ness, s. qவமரியாதை, நாட்டு 
ப்பாங்கு, மூடத்தனம், அபசாரம். 

Boot, s. பாதகுப்பாயம், ஒருவகைத்தொ 
டுதோல். 

Boot, v. a. இலாபம்வருவித்தல், பிரயோ 
சனப்படுத்தல். 

Booth, s. GO; கூடாரம், பந்தர், ப 
ன்னசாலை. 

Boot'less, a. பரயோசனமற்ற, இலாப 
மில்லாத, விருதாவான. [ரூள். 

Boot'y, s. கொள்ளையுடைமை; பறிபொ 
Bo-peep’, s. பார்த்துமறையும்விளையாட் 

ட, ஒளித்துஎட்டிப்பார்க்கும்விளை 
யாட்டு, 

Bo'rax, s. வெண்காரம், வெலிகரரம். 
Border, 8. அருகு, ஓரம், எல்லை, கரை, 

ரம், பக்கம், வடிம்பு, விளிம்பு. 
Bord’er, v. a. அ௮ருகுவைத்தல். 

as reach to, touch, அருகாயிருத்தல், 

அணுகுதல். 
to border on, அருகாயிருத்தல், ட் 
டுதல்; அணித்தாதல். 

Bord'er-er, s. ஊரெல்லையிற்குடியிருக்கி 
DUET, ஊர்எல்லைக்காரன். 

Bore, s. தமர், துவாரம், தொளை. 
as caliber, JGீரங்கதுய்பாக்கமுதலிய 
குழல்களினகலம், 
as wimble, &¢. அறப்பணம், தமரூூி, 

Bore, v. a. தொளைத்தல், தமரிடதெல்; அ 
ருவுதல். 
as insects, அரித்தல், ஊதுதல், தொ 
ளைத்தல். 
the ear, sாதுகுற்றுதல் கன்னவேதன 
ஞசெய்தல், 

Bore, v.n. உருவப்பேசல் ,அடுருவுதல். 
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Bo're-al, 4. வபபுறமான், வாடைக்கு 

தீத. 
Bo're-as, s. வாடை, வடகாற்று, வட் 

தை. 
Born, v. (see Bear.) Jpi்த. 

to be born, உற்பவித்தல், பிறத்தல், 
செனித்தல், தோன்றுதல். 
as become incarnate, gவதரித்தல், 2 | 

தித்தல். 
Borne, v. (see Bear.) சமந்த. 
Borough, s. arma பட்டினம், 

Bor'row, v. a. கேட்வெரங்குதல். 
as money, sLன்வாங்குதல். 
as adopt sentiment, &c.  ஒத்துக்கொ 

ள்ளுதல், எடுத்தல். 
as copy, imitate, ஒன்றுபோலமற்றொ 
ன்றைப்பாவித்தல், பாவித்தல். 

as take. on trust, sம்பிச்கைக்குவாங் 
குதல், சைம்மாற்றாய்வாங்குதல். 
an article, இரவல்வாங்குதல். 

Bor'row-er, s. இரவற்காரன், கடன்வா | 
ங்கனெவன், கடனாளி. 

Bor'row-ing,s. இரவல், கடன், இருணம். 
Bo'som, s. நெஞ்சு, மார்பு. 

female bosom, ணை, கொங்கை, ஸத 
னம். 
friend, உற்றதினேடிதன், நண்பன். 

Bo'som, vid. மார்பிலணைத்தல், ஒளித் 
கல. 

Boss, s. குமிழ், முகிழ், குயிழி. 
Bos'sy, a. கமிழ்யோன்ற, முகழான. 
Bo-tan'ic-al, a. srாபரசரத்திரத்துக்கடுத்த. 

garden, கானாமாச்சோலை, திரணவிரு 
ட்சநந்தனம்,தாபரசங்கசங்கெொகம்; 5 
தீனமரங்களைவளர்க்குந்தோட்டம். 

Bo-tan'ic-al-ly, adv. தாபரசாத்திரத்துக் 
குரியதாய். 

Bot'an-ist, 8. தாபரசாத்திறி.. 
_ Botany, s. தாபரசாத்திரம்.. 
Botch, s. Jண்டை., ஒட் 

. ulcerous affection, ANG, பரு; GGs 
— சிலந்தி, . 
| Botch, v. a, அண்டைவைத்தல்,. யொத் 
அதல், சரவையாய்த்தைத்தல்,. 
| Botch’er, s. சrரaைவேலைகாரன், பரும் | 

படியானதையற்கான். . 

| Botch’er-y, i ! பரும்படிவேலை, 
_ Botch’ing, வேலை, சரவைவேலை. 
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Botch’y, a. சruவையான,அண்டையான. 
Both, a. இரண்டும், உபயமும். 

parties, இருதிறமும், அவிகட்சயொ 
ரும். - 

persons, இருவரும், இருபெயரும். 
 Both'er, s.(see Pother.) சங்கட ம், சோலி. 
‘Both'er,v. a. அலட்டபெபண்ணுதல், ௮ 

ரிகண்டம்பண்ணுதல், சங்கட்டம்ப 
ண்ணுதல். 

Both’er, v. n. (see Pother.) சங்கட்டமா 
யிருத்தல், தொல்லையரயிருத்தல். . 
Bots, s. eo கை 
Bot'tle, s. Aத்தை, பரணி, குப்பி. 

of leather, அருத்தி, @sens; புதிலி. 
the contents of, குப்பிமட்டு, 

Boris, v.a. சத்தையில்விடெல், அருத்தி 
யில்வார்க்குதல், குப்.பியிவிடுதல். 

Bottling, s. குப்பியில்விட்டடைத்தல். 
| Bottom, s. 9/9, கழ். 

as foundation, அடி, அத்திவாரம், ஆ 
கவு தாபமம், மூலம். 
as low ground, valley, பள்ளக்கை, ப 

ள்ளம், பள்ளத்தாக்கு. 
as moving cause, மூலம், 
ஏது. 
as vessel, மரக்கலம், கப்பல். 
as ball of thread, arguement, அற்ப 
ந்து. 
as grounds, dregs, wண்।ஈ, வண்டல். 
bottom of a thing, yearn, துவக்க 

ம், முதல். 
Bottom, v. a. அ௭யிடதல், அத்திவாரம் 

போடுதல். 

a chair, இழைத்தல், பின்னுதல். 
| Bot'tom, vn. அத்திவாரப்படுதல், பொ 

அத்துநிற்றல். 
Bot'tom-less, 4. QW HD, ஆதாரமற்ற, 

தாபரமற்ற, நிலையற்ற, 
Bough, s. Sar, கொப்பு, சனை. 
Bought, s. MHEG, முடிச்சு. 
Bought, v. a. (see Buy.) வlி’ைக்குக்கொ 

| CTL. 

Bounce, 8. 9, இடி, குத்து. 
as sound, முழக்கம், படாரெனல், தி 
டீரெனல். 

Bounce, ». n. விழுதல், பாய்தல், SHS 
தல, 

| Boun’cer, s. eம்பன், பெருமிதகாரன். 

| 

| 
} 

காரணம், 
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Bound, v. a. (see Bind.) sLட்ஈன, 
Bound, s. எல்லை, முடிவு. 

as leap, பாய்த்து, அள்ளு. 
Bound, ». a. எல்லைகட்டுதல், எல்லைப்ப 

டுத்துதல், முடிவுகட்டதெல், 
Bound, v. n. அதைத்தல், குதித்தல், தா 

க்குதல், தாவுதல், பாய்தல். 
over, கடத்தல், தாண்டுதல் , வாவுதல். 

Bound’a-ry, s. எல்லை, எல்லைமானம், ஓ 
ரம், அளவு. 
of land, இக்கடைய்பு, எல்லைமானம். 

Bound'en, a. (see Bind.) sl மையுள்ள. 
duty, உரிமை, கடமை, சுமை, பார் 
ம், பொறுப்பு. 

Bound'less, a. அளவிறந்த, எல்லையற்ற, 

அத்தியந்த. 
Bound'less-ness, s. sங்குகரையில்லா 

மை, எல்லையின்மை, மட்டின்மை. 

Boun'te-ous, a. உதாரகுணமான, கொ 
டையுள்ள. 

Boun'te-ous-ly, adv. உதாரகுணமாய், 
தாராளமாய். 

Boun'te-ous-ness, 8. & தாரகுணம், கொ 
டைக்குணம். 

Boun’ti-ful, a. உதாரகுணமுள்ள. 
Boun'ti-ful-ly, adv. உதாரகுணமாய், 
Boun'ti-ful-ness, s. உதாரத்துவம், கொ 

டைக்குணம். 
Boun'ty, s. உதாரகுணம், உதாரத்துவம், 
கொடை, தியாகம், 
as premium, இலாபம், பலன், நன் 
கொடை; உபகாரம். 

Bou-quet’, s. பூஞ்செண்டு, 
Bourn, s. இறுதி, எல்லை, மட்டு, 
Bout, 8. ஆட்டம், தரம், கால், GOL, 

முறை, 
Bow, s. வணக்கம். 

of the head, ஆசாரம், தலைசாய்ப்பு, த 

லைவணக்கம். 
of a ship, அணியம். 

Bow, v.a. கவித்தல், சவட்தெல், வளை 

தீதல். | 
as subdue, அடக்குதல், தாழ்த்தல், ப 
ணித்தல். — 
the head, தலைகவிழ்த்தல், தலைசாய்த் 
தல். 

Bow, 4.௩. இறைஞ்சுதல், வணங்குதல், 

வளைதல். 
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as stoop, குனிதல், தாழ்தல், பணிதல். 
as submit, அடங்குதல், ஒடுங்குதல், 
கீழ்ப்படிதல். 

Bow, s. வில். 
of a knot or rope, குழைச்சு, தடம், 
மடிப்பு. 

as curve, வளைவு, வில்வடிவு; 
as rainbow, வானவில். 
of a fiddle, கோணம், gn 
ங்கோல், வில். 
of an archer, சராசனம், தனு, வில். 
for fur, wool, or cotton, எ&ககோல், 
பஞ்சவெட்டந்தடி, 
of ribbons, கஞ்சம். 

Bow'els, s. (pl.) குடர், குடல். 
Bower, 8. எளைகள் பின்னியபந்தல், ஙி 

ழலொதுக்கு, பூங்காவனம், 

Bow'ing-ly,adv. வணக்கமாய்,பதிவாய். 
Bow'knot, s. சுருக்கு, சருக்குமுடிச்சு. 
Bowl, s. சட்டி, கிண்ணி, எண்ணம். 

of a lamp, 949, தகழி, மொக்கு. 

Bowl, v. a. உருட்டெல், உண்டையாக் 

குதல். 
Bowl, ». n. உருளுதல், திரளாதல். 
Bowl, s. உண்டை,குண்டு,மரக்குண்டு. 

Bowl der-stones, s. (pl.) கூழாங்கல், ப 
ருக்கைக்கல். 
of a large size, உண்டைக்கல். 

 Bowl'ing, s. மரக்குண்டுருட்டும்விளை 
யாட், உண்டையாய்ச்சுகை. 

Bowman, s. வில்லாளன், அத்து, 
வில்லாச்ிெயி. 

Bow'man-ship, 8. வில்லு; தன 
வித்தை. 

Bow’shot, s. அம்புசெல்லுந்தூரம், அத் 

திரம்வீழ்.அூரம். 
Bow’sprit, s. அல்லியத்கட்ஜில கிணிய 

தீதின்பாய்மரம், அணியம், எரா, ௭ 
ராக்கட்டை. 

Bow’string, s. வின்னாண்,ஞாண்,நாண். 
Bow'yer, s. அம்பெய்தறவன், வில்வல் 

லோன், வில்லாச்சிரமி. 

Box, s. பெட்டகம், பெட்டி, பேமை. 
small, சிமிழ், பரணி, கரண்டகம்,செ . 
ப்பு. 

as blow, 9/19) இடி, கைக்குத்து, கு 

. contribution, vsமைப்பெட்டி. 

. 

: 
: 
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on the head, கட்ட. 

with the open hand, 99, அறை. 
a tree. புனனைமரம். 

Box, v. a. கத்துதல். 

on the head, G@.@sa. 
with the open hand, அறைதல், 
with the fist; முட்டியுத்தம், 

Boxer, s. கைக்குத்துக்காரன், முட்டியு 
தீதக்காரன், மல்லன், மல்வல்லன், ம 

ல்லீரன். 

Box’ing, s. குத்து, கைக்குத்து, மல், ம 

ல்யுத்தம். 
Coxe ee, 8. கைக்கவசம். 
OX ‘ing-match, 8. கைக்குத்துச்சண்டை y 

முட்டியுத்தம். 
Boy, s. ஆண்பிள்ளை, இணைஞன், சிறு 

வன், வாலிபன், பாலன், பையன. 
Boy‘hood, s. பிள்ளைப்பிராயம், பாலப்ப 
gan, பாலப்பிராயம், பிள்ளைமை. 
Boy/ish, a. Qபிஸ்ளைத்தன மான, சிறுவன்ற 

ன்மையான. 
Boy'ish-ly, adv. Aறுபிள்ளைத்தனமாய், 

சிறுபிள்ளையாட்டமாய். 

Boy'ish-ness, s. பிள்ளைமை, பாலியம், 
பிள்ளைத்தன்மை. 

Boy'ism, s. விடலைத்தன்மை, பிள்ளைத் 
தன்மை. 

Brace, s. பலம், வலி, பந்தம். 

as bandage, கச்சு, கட். 

in architecture, உதைகால், மிண்டி, 
மிண்டு, ஊன்றுகால். 

as cincture, 64.@, பந்தம், வளையம். 

as pair, சோடு, இணை, யுகம், இர 
ட்டை, உபயம். 
as tightness, இறுக்கம். 

of a drum, மத்தளவார், முரசவார். 

Brace, v. a. இழுத்துக்கட்தெல், கட்தெ 

ல், பிணைத்தல். [த்தல். 
as strengthen, இறக்குதல், பெலப்பி 

Bracelet, s. அத்தகடகம், கங்கணம், கா 

ப்பு,;கைவளை, சரிசு, வலையம், தொடி. 

Bra‘cer, s. sL்ட, பந்தனம். 

asmedicine, பெலன்கொகிக்குமருந்து 

Brachii -al, a. புயத்துக்குரிய. 

Bra-chyg'ra-phy, s. வாசகக்குறிப்பெழு 

SLI. 

Brack'et, s. lens ann @s [ம. 

in print, வராசசமடைக்குமடையா
ள 
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| Brackish, a. agnor, சவரான. 
water, உவர்நீர், சவர்ரீர். 
soil, உப்புத்தரை, உவர்நிலம், உவர்ம 
ண், உவர்த்தரை, கழிநிலம். 
to taste brackish, உவர்த்தல்,கரித்தல. 

Brack’ish-ness, s. spel சவர். 
Brad, s. ஓர்வகையாணி. 
Brag, s. பsடம், Sry, லீம்புப்பேச்சு. 
Brag, v. ௩. பகடம்பண்ணுதல்,வீம்புபே 

சுதல். 
‘Brag-ga-do' cio, 8 வீம்புக்காரன், பகட 

க்காரன், தற்புகழ்ச்க்கான். 
Brag’ gart, இடம்பக்காரன், கிறது 
Brag’ger, * gree பகடக்காரன், 

லீம்பன். 
Brag/ging-ly, adv. Sீம்பாய், பகடமாய். 
Braid, s. பன்னல்வேலை,பின்னற்கயிறு. 

Braid, v.a. இழைத்தல், பின்னுதல், 1 
ட்ப 

Braid’er, s. பின்னுறெவன். 
Braiding, s. பன்னம், பன்னல்வேலை, 

பின்னல்வேலை. 
Brain, s. அமுதம், மூளை. 

as understanding, 43), அறிவு. 
Brain‘less, a. புத்தியில்லாத. 

Brain’pan, s. கபாலம், தலையோடு, மண் 

டை. 
Brake, s. சறுகாட, தூறு. 

as lever, மிண்டி. 
் for flax, சணல்நூலெடுக்குமிடுக்கியர் 

திரம். 
as fern, ீர்வேம்பு. 

Bram'ble, s. முட்செடி, முண்டகம். | 

Bram ‘in, s. பிராமணன், பார்ப்பான். 

Bra-min’ic-al, a. பிராமணருக்குரிய, பா 
ர்ப்பாருக்கடுத்த. 

Bran, s. தலிடு, முட்டை. 

Brinch, s. கொம்பு, கொப்பு, கோடு, 

பணர், ளை. 

small, இளங்கொம்பு, மிலாறு, குச்சு. 

Brinch, ». a. பகுத்தல், பிரித்தல், 

Brinch, v. n. sவர்விதெல், தஇளைத்தல், &) 

Sor O56), படர்தல். 
Brinch'ing, S. கவர்ப்பு, இளைப்பு, பண 

ர், படர்ச்சி, பகுப்பு. 

Brand, s. Cs fair af குறி. 

as branded, GH) F#-4+ GF. 
Li 
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as fire-brand, கொள்ளி, இராசதம், உ 
Dons, IGG if). 
as stigma, மறு, வசை, வடு, முத்தி 
ரைச்சூடு, 
as thunderbolt, @).. 

Brand, v. a. குறிசுதெல். 
Brand’ed, a. (see Brand.) சட்ட, GO 

ண்ட் as ci eg Our Ld) 7 
Brandi-ron, s. குட்டக்கோல், மத்திரை | 

க்கம்பு. 
Brand/ish, s. சழற்று, வீச்சு. 
Brand'ish, v. a. ஆட்டுதல், லெம்பம்பண் 

ணுதல், சுழற்றுதல், விறுதல், வீசு 
தல். 

Brand’new, a. புத்தப்புதிய. 
Brandy, s. ஓர்வகைமஸ்து, ஒர்வகைர 
சம். 
Bra'sier, s. sன்னான், கஞ்சகாரன். 
Briss, s. பித்தளை, 

as impudence, srணக்கேடு, வெட்க | 
க்கேடு, மானக்கேடு, 

Briiitinoss, 8. பித்தளைத்தன்மை. I 
Brissy, a. பித்தளைத்தன்மையுள்ள, பித் | 
தளைமயமான, வெட்கக்கேடுள்ள. 

Brat, s. ர்கெட்ட பிள்ளை,  சத்துவக்கெ — 
Rylan குணக்கெட்டபையன். 

Bra-va'do, s. அதட்டு, வீம்பு. 
Brave, v. a. லீரமாய்விரோதித்தல். 

as challenge, யோொருக்கழைத்தல், வீ 
ரம்பேசுதல். 

as defy, அஞ்சாதிருத்தல், எதிருரை 
த்தல், 

_ as meet courageously, அணிந்தெதிர் 
SSO, முரணுதல், உக்கரித்தல், 

Brave, a. ஆண்மையான, ஓர்மமான, சூ 
ரமான, தைரியமான, பற்்் 
மான, வீரமான. 
man, நெஞ்சன், ண்ஞ்சல்் மற 
வன். 

Brave'ly, adv. ஆண்மையாய், லீரமாய், 
மறத்தனமாய். — 

Brav'er-y, 8. ஆண்மை, கட்டாண்மை, 
செளரியம், கூரம், Bio, பராக்கர 
மம்; வீரம், மறம், விக்கிரமம். 

Brave, . ,. ) sane, கெட்டி, பள்ப 
Bra'vo, me; ah பளா, ஓகோ. ' 

Brawl, s. சண்டை, அமளி, குழப்பம், 
கலகம். | 
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Brawl, t. n. EVE HUG BISON, கூக்குர 
ல்பண்ணுதல், வாதாடுதல். 

Brawl'er, s. வாதாடி, சந்தடிக்காரன், க 
லகக்காரன். 

Brawling, s. கலகம், சண்டை. 
Brawl'ing-ly, adv. குழப்பமாய், வாதா 

ட்டமாய், கலகமாய். 
| Brawn, s. ஆண்பன்றி, ஆண்பன்றியி 

றைச்சி. 
as muscular strength, பலம், பெல 
ன், வலிமை. 

as muscular part, தசைநாருள்ளஇ 
டம், விசைநரம்புக்கூடல். 

Brawn/i-ness, s. sரம்புலிசை, பென். 
Brawn'y, a. தசை பிடியுள்ள, பலத்த. 
Bray, s. sமுதைக்கனைப்பு. 

Bray, v.a: இடித்தல், உரலிற்குத்தல். 
as AN ass, sமுதைகத்துதல்,கனைத்தல். 

| Braze, v.a. யQத்தளையிட்டுப்பற்றவைத் 
தல், பொடிவைத்தவிளக்கல். 

as harden, s~னமாக்குதல், வைர 
Cup mse. 

Bra’zer, a. பித்தளையான, பித்தளைமய 
மான. 
as impudent, இலச்சையற்ற, நாணம 
ற்ற, துணிகரமுள்ள. | 
work, பித்தளைவேலை, 

Bra/zen, v.n. தூஷணித்தல், ஆதாளிப் 
ண்ணல். 

Bra’zen-ness, s. தணிகரம், தோலாட்ட 
ம், நாணமின்மை. 

Bra’zen-face, s. இலச்சையற்றவன், அ 
ணிகரமுள்ளவன், தோலன், தோலி, 
நாணமற்றவன், அன்முகன். 

Bra'zen-fac’ed, a. இலச்சையற்ற, அணி 
கரமுள்ள, நாணமற்ற. 

Brazier, s. (see Brasier.) sன்னான். 
Breach, s. அறவு, இடிவு; உடைவு, தக . 

fa}, நெரிவு, விடவு. 
as bereavement, Qype, இழவு. 
as dissension, quarrel, Jணக்கு, பிரி 
வு, பின்னம், பேதம். 

: 

; 
. 

as fap, கண்டாயம், நீக்கல், விடவு, 

வெடிப்பு, அறவு, பிளவு. 
as violation of law, promise, contract, 

«Byes, தவற, கடப்பு. 
of trust, உண்மைத்தவறு, நம்பிக்கை | 
Bain aid, நாணயப்பிழை. 

—— 
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Bread, s. உறட்டி, அப்பம, வி, oy 
பூபம், பூரிகை. 

as support, maintenance, வெல்த், 
வனம், 
as food, ஆகாரம், போசனம், 

Bread’ frit, s. ஈரப்பலாக்சாய். 
Breadth, s. அகலம், இடம், பரப்பு, வி 
- சாலம், விரிவு. 
Break, s. இடிவு, உடைவு, ரெரிவு, ம 

றிவு; தகாவு. 
as interruption, தடை. 
as open place, இடைவெளி, பிறிவு 
வெளி, அத்துவானம். 
as pause, தங்கல், தரிப்பு. 

Break, v. a. முறித்தல், உடைத்தல். 
a branch, &c. ea gsa, முறித்தல். 
as batter, shatter, இரத்தல், தகர்த்த 
ல், சல்லபொல்லமாக்கல், சின்னபி 
ன்னமாக்கல், 
as cashier, dismiss, தள்ரூதல், நீக்கு 

தல், தவிர்த்தல். 
as crush, sAத்தல், மரித்தல், நெரித் 
தல், நொருக்குதல். 
as disclose, தAறந்துசொல்லுதல், உ 
டைத்தச்சொல்லுதல்., 
as make bankrupt, sடனmாளியாக்கல், 
உடையப்பண்ணல். 

as rend, இழித்தல், பிளத்தல். 
as subdue, weaken, அடக்குதல், ஒட 
க்குதல், தழ்ப்படுத்துதல், மட்டெப்படு 

த்தல். 
as tame, &c. இயக்குதல், பழக்குத 
ல், அடக்குதல், வசப்படுத்தல். 

as violate a contract, உடன்படிக்கை 
யைமீறுதல்., 

a boil, தகர்த்தல், குற்றுதல். 

alaw, கடத்தல், கட்டழித்தல், தவ 
அதல், மீறுதல். 

earthenware, 2.1350), நொருக்கு 

தல், 
a rope, &c. அறுத்தல். 

banks, கட்டுடைத்தல், கட்டுவிட்டுப் 
பாய்தல். 

bread, cake, பிட்குதல், பிய்க்குதல், 
பிய்த்தல்ப ப 
clods, கட்டிதட்டுதல், இடப்படித்த 

ல், இடப்புடைத்தல், 
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friendship, &c. முறித்தல், பின்னப்ப 
தெதுதல், பேதித்தல், 
one’s word, pronise, வாக்குத்தவறுத 
ல், வாக்குமீறுதல். 

the neck, கழுத்தைத்திருகுதல், கழுத் 
தைக்கள்ளுதல். 
the heart, கெஞ்சைப்பிரத்தல், நொ 
றுக்குதல். 
UP; அறுத்தல், தொலைத்தல், முறித்தல். 
up a company, &. கலைத்த, குலை 

த்தல், குழம்புதல். 
up ground, plough, மsதலுமுதல நில 
வெடுப்பு, நிலமெடுத்தல். 
as disband, செனையைத்தள்ளிவிடு:ல் 

Break, v.n. உடைதல், ஒடிதல், தெற்ச் 

தல், முறிதல். 
as burst, விம்மிவெடித்தல், வெடித் 
தல், பொருமிவெடித்தல்: 
as cease, ஓய்தல், ஒழிதல், விடதெல். 
as dawn, விடிதல், வெளித்தல், இரு 
ள்புலர்தல். 
as decline in health, vigor, ஓடுங்குத 
ல், தளர்தல், மெலிதல். 
as separate, Goைதல், பிரிதல். 

as snap off part, WSO, தெறித்தல், 
ஓடிதல், பிரிதல். 
as bread, பிய்தல், பிள்ளூதல். 
as crockery; உனணைதல், பட்சம் 

வெடித்தல். 
as a tumor, உடைதல், தகர்தல். 

as the heart, மனமைதல், நெஞ்சுடை 
தல், மனஞ்சடைதல்; மனமுருகுதல். 
as the voice, Gரல்மாறுதல். 

away, ஒளித்தோடிவிடதெல், கட்டறு 
தீதுப்போதல், தப்பிப்போதல். 

away as clouds, தெளிதல், வெளித்த 
ல், வெளிவாங்குதல். 
in, enter by force,பலபந்தமாயுட்புகு 
தல், பந்தமுறித்துட்படல். 
out, as eruptions, புறப்படுதல்,வெளி 
க்டு டுதல். 

out,as prickly heat, குருப்பித்தல், வே 
ர்க்குருப்மோடுதல். 
up; as a company, ஒழிதல், குலைதல். 
wind, amar sev. 

Break/age, s. உவ, ஒடிவு, தகர்வு, 
செரிவு. 

as allowance for, பாரதக்குமின். 
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Break'er, s. முறிப்ரோன, உமைக்றெ 

வன், மீறுவோன், 

at sea, கல்வித்மோதுமலை, அலை 

மோதுங்கல். 

Break'fast, s. ரலச்சாப்பாடு, காலப் 

t, . a. ச ண்்ல் 

st'bone, 8. மரர்பெலும்பு. 
east’—pin, s. மார்பூி. 

reast’—plate, s. மரர்க்கவசம். 

the ornament, மரர்பின்பதக்கம், பதக் 
கம், மார்பணி. 

Breast’works, 8. மரர்பளவுயர்ந்தசுவர். 
Breath, s. ஆவி, சுவாசம், உயிர்ப்பு, மூ 

ச்சு. [டம். 
of a snake, பரம்பின்மூச்சு, அதட் 
as breeze, இளங்காற்று, இளஙகாலு 
லாவுகை. 
as instant, ஒருமூச்சுத்தரிப்பு, சணம். 
as respite, தரிப்பு, விட்டாற்றி. 
‘through the nostril, சரம், சுவாசம். 

Bréath-a-ble, a. மூச்சுவிடத்தக்க. 
Breathe, v. a. மச்சுவாங்கிவிடுதெல், மூச் 

சுவிடுதல். 
Breathe, ». n. சவாசம்விடுதல், மூச்சுவி 

டுதல். 

short, or hard, இளைத்தல், கொய்து 
கெர்ய் தக்ரங்கில் ,தொய்யவாங்குதல், 
தொய்தல். 
to breathe out, or on, Aிச்சுவாசம்விடு 

தல், ஊதுதல். 
to draw in the breath, சவாசத்தையு 
ள்ளேபூரித்தல், சுவாசம்வாங்குதல்,உ 
ச்சுவாசம்வாங்குதல். 
to breathe fury, தல். 
to breathe out, Jpசவாசம்விடுதல் ,நி 
ச்சுவாசம்விடுதல், இரேசித்தல். 
to draw a breath, உச்சுவாசம்வாங்கு 
தல், வாயுவைப்பூரித்தல். 

Breath'ing, s. சுவாசம், மூச்சு. 
place, time, மூச்சுத்துவாரம், மூச்சு 
விடுமிடை. 

6) 
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Breathless, a. இளைத்துப்போன, மூச்ச 

ற்ற. 
Breech, s. அடிப்புறம். 
-of a gun, சோங்கு, பிடங்கு. 

Breech’es, s. (pl.) அ௮ரைச்சல்லடம், ௧ 
ட்டைக்காற்சட்டை, சல்லடம், கு 
அங்காறசட்டை. 

Breed, s. இனம், சாதி, வருக்கம், குலம். 
Breed, v. a. குல்கொண்டிருத்தல். 

bring up, வளர்த்தல், 
as generate, செனிப்பித்தல். 
as instruct, பப பித்தல். 
as train, பழக்குதல். 

Breed, v. n. சனித்தல், செணித்சல்ம் 
Breeder, s. ஈன்றதாய், பெற்றதாய். 
Breeding, s. கசுல்கொண்டிருத்தல்,சனை 

தீதிருத்தல். 
as education, பரிசனை, பழக்கம், வள 
ர்ப்பு. 
as behavior, sm, ஒழுக்கம். 

Breeze, s. இளங்காற்று, காற்றிளவல். 
stiff, கடுங்காற்று, கடுவல். 

Breeze, v. a. இளங்கரற்றுவீசுதல். 
Breezy, a. இளங்காற்றான, காற்றான. 
Brethren, s. pl. (see Brothers. ) கூட்ட 

தீதார், சபையார், சங்கத்தார். 
Bre'vi-a-ry,s. அடக்கம், சுருக்கம், சங 

கிரகம், பொழிப்பு. 
Brev'i-ty, s. அடக்கம், இறுக்கம், சுருக் 

கம், சங்கிரகம். 

Brew, 8. கஷாயம், கலப்பு, கோடா. 
Brew, v. a. Sரைப்பானம்வடித்தல், சா 

ரம்வடித்தல், பானியமுண்ட ரக்குதல் 
as contrive, சAியோசனைபண்ணுதல், 
சதிசெய்யஆலோடத்தல். 

Brew, ». n. தயாராகுதல், எத்தனமாகுத 
ல், ஆயத்தமாதல், எழும்புதல். 

Brewer, s. இரசம்வடிக்றெவன். 
Brew’ er-y, 8 - இரசம்வடிக்கு WSO, இரச 

ம்வடிக்குந்தளபாடம். 
Bribe, s, sைக்கூலி, பரிதானம். 
Bribe, v. a. கைசிக! Ge கைக்கூ 

லிகொடுத்தல், பரிதானமிடுதல். 
Brib’er, s. sைக்கிலிகொடுக்கெறவன், ப 

ரிதானமிடுதிறவன். 

Brib’er-y, s. கைக்கூலி, பரிதானம். 
Brick, s. செங்கல், பாக்கல். 

for paving, தளவரிசைக்கல், 

ல்க லம்... 
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to burn bricks, செங்கல் சுடுதல். 
to make bricks, செங்கல்லறுத்தல். 

Brick, v. 4. செங்கல்பதித்தல், செங்கல் 
பரவுதல். 

Brick’bat, s. செங்கட்டி , செங்கற்கட்டி. 
Brick’kiln, s. களை, செங்கற்குளை. 
Brick'—lay-er, s. sற்சப்பன், சிப்பன், 

கொல்லற்றுக்காரன், கொற்றன். 
Brick’-mak-er, 8. செங்கற்சுடுகிறவன். 
Brick’/—mould, s. செங்கல்லச்சு, செங்க 
தன்ம 

Brick'—work, s. செங்கல்வேலை, செங்க 
ற்கட்டு, 

Bridal, s. sலியரணம், கலியாணச்சட 
ங்கு, விவாகச்சடங்கு. 

Bridal, a. விவாகத்துக்கடுத்த, மணவா 
ட ட்டிக்கதெச. 

Bride, s. wணவாட்டி, மணவாளி, மண 
மகள், தலைமகள், புதுமணத்தலைவி, 
விழாங்கனை. 
cake, மணப்பூரிகை. 
chamber, Wwணவறை, மணமண்ட 
பம், 
groom, மணவாளன்; மாப்பிள்ளை, ம 
ணமகன், மணளைன், தலைமகன். 
maid, தோழி, சேடி , ௪, பாங்கி, 
man, தோழன், சேடன், சகன். [லை. 

Bride'well, s. சேகண்டிமால், காவற்சா 
Bridge, s. பாலம், வாராவதி. 

drawbridge, ஆற்றுப்பாலம், திறவு 
கொடிக்கும்பாலம், சங்கிலிப்பாலம், 
of the nose, wூக்குத்தண்டு, [@. 
of afiddle, &c.wmflarGGeor, மெட் 
or road over a bridge, தெருப்பாலம், 
வாராவதி. 

Bridle, s. sr வாளம், கலினம், Gane. 

reins, கடிவாளக்கயிறு, கலினவார், வ 
ற்கம். 

Bri'dle, v. a. க” வாளம்பூட்டுதெல், 
as restrain, அடக்குதல். 

Bridle, v. n. தலைநியிர்தல். 
Bri'dler, s. க. வாளமிடுகிறவன், அடக் 

குவோன். 
Brief, s. பொழிப்பு, திரட்டு, வழக்கக்கு 

றிப்பு, கட்டளைநிருபம். 
Brief, a. குறிப்பான, சுருக்கமான. 

to be brief, கதுகEுதல’l, சுருங்குதல், 
சுருக்கமாயிருத்தல். 
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Briefly, adv. சருக்கமாய்; பொழிப்பா 
க, சங்கிரகமாய். 

Brief'ness, 8. அடக்கம், குறுக்கம், FG 
க்கம். 

Brier, s. செருஞ்சில், முட்பூண்டு, மு 
ட்செடி, 

Bri'er-y, a. முள்ரூள்ள, முண்டகமான. 
Brig, s 8. இருபாய்மரக்கப்பல். 
Bri-gAde’,s. ஒருபடைவகுப்பு. 
Brig-a-dier’, s. உபதளகத்தன். 
Brig'and, s. கொள்ளைக்காரன். 
Brig'an-dine, s. பொர்க்கவசம். 
Bright, a. தலக்கமான, பிரகாசமான, பி 

ரவையுள்ள, தேசள்ள. 
countenance, அலர்ந்தமுகம், சோபித 
மானமுகம்., 
idea, பளபளப்பானகருத்து. 

Bright’en, v.a. தக்குதல், மினுக்குதல், 
பிரகாசிப்பித்தல், விளக்குதல். 

Brighten, v. 1. TH SSO, அலங்குதல், பி 
TENA SSO, மினுங்குதல். 

Brightly, adv, Qrsrசமாய், பளிச்செ 
- ன, பளீரென, சோதியாய். 
Brightness, ) சோதி, சோபை, களை, 
Brill’iance, 8. (னம் காந்தி, பிரகாச 
Brill’ian-cy, ம், தேசு,துலக்கம்,மின். 

mental, werd Hon, மனத்தெளிவு. 
Brilliant, s. பi்டக்தர்க்தவைரமணி. 
Brilliant, a. தலக்கமான, பளபளப்பா 

ன, பிரகாசமுள்ள, சோதியுள்ள. 
to be brilliant, S௲Uங்குgதல், . பிரகாச 
த்தல், பிரகாசமாதல். 

Brill/iant-ly, adv. பளபளப்பாய், பளிச் 
சென, பிரகாசமாய். 

Brill’ iant-ness, s. அLக்கம், பளபளப்பு, 
பிரகாசம், சோதி. 

Brim, s. ஓரம், கரை, விளிம்பு. 
of a vessel, விளிம்பு. 
up to the brim, வரய்மட்டுக்கு, விளி 
ம்புமட்டுக்கு 

Brim’ful, a. Sிறைந்த, நிரம்பிய, நிறை 
வான. 

Brim'mer, s. Aநிறைதநிண்ணம், நிறைந்த 
பாத்திரம். 

Brimstone. s. கந்தகம். 

Brin'dled, a. புள்ணிபுள்ளியான, omega 
ன்னமான. 

Brine, s. உப்புநீர், Damen. 
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Brine’pit, 8. உப்புப்பரத்தி, 
Bring, v.a. எடுத்துக்கொண்வெருதல், 

கொண்வெருதல், bi 
a person, அழைத்துவருதல், கூட்டி 
வருதல். 

down, அடக்குதல், தாழ்த்துதல், ப 
ணித்தல். 
forth, ஈனுதல், பெறுதல், தருதல், 
forward, எடுத்துக்காட்டதெல், கதிக்க 
ப்பண்ணுதல், அரங்கேற்றுதல். 
in contrast, அக்கவைத்தல், ஒற்ற 
வைத்தல்; தட்டவைத்தல், முட்ட 
வைத்தல். 
over, இழுத்துக்கொள்ளுதல், தன்பக் 
கமாக்குதல், தன்வசமாக்குதல். 
together, » Osa, சேர்த்தல். 
to issue; சேட்டிப்பித்தல், நடப்பித் 
தல், இரிகையைச்செய்துமுடித்தல்., 
to pass, சேட்டிப்பித்தல், ஈடப்பித்த 

ல், சித்தியாக்குதல். 
to remembrance, நினைப்பூட்டுதல், 
ஞாபகப்படுத்தல். 
under, கட்டுப்பாபெண்ணுதல்,, அட 

க்குதல், கழ்ப்படுத்துதல். 
up; வளர்த்தல், நியிர்த்தல், வருவித்த 
ல், ஏற்படுத்தல், 

Batitink, a. உப்புச்சுவையான. 
Brin‘ish-ness, s. உப்பு சசுவை, உவர்ப் 

பு; கூர்ப்பு. 

Brink, s. JGO@, ஓரம், கரை, விளிம்பு. 
Brin'y, a. . உப்புச்சுவையான, உவர்மீரு 

ள்ள. 
Brisk, a. சாக்ரெதையுள்ள, உசாருள்ள. 
Brisk’et, s. மிருகத்தின்நெஞ்சு, தேங்கா 

_ ய்முத்தை. 
Brisk/ly, adv. உற்சாகமாய், சுறுசுறுப்பா 

ய், திடனாய். 
Brisk'ness, s. உற்சாகம், சறுக்கு, திட 
ன், (UDA, அள்ளாட்டம். 

Bristle, s. பன்றிமயிர். 
Bristle, ». a. இலுப்புதல், Qu ater, இ 

லிர்த்தல், குதுகுலிப்பித்தல்.. 
Bristle, ».n. இவிர்த்தல்,  சிவிர்த்தல், F 

ஓம்புதல்; நெறித்தல், குதுகுலித்தல். 
to bristle up, உரேோமாஞ்சிதங்கொள் 

ரூதல், புளடத்தல். 
Brist'ly, adv. பன்றிமயிராக,  நெறிமயி 

ராய். 
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Bris'ling-up, s. உரோமாஞ்சிதம், பொடி 
ப்பு, உரோமப்பொடிப்பு. 

British,a. இங்கிலீசுக்குரிய, பிரித்தானி 
க்கடுதத. 

Brif/tle; a. ஒடியத்தக்க, நொய்தான, மு 
றியத்தக்க, உடையத்தக்க. 

Brit'tle-ness, 8. ஓடயுந்தன்மை, முறியு 
ந்தன்மை, நொருங்குந்தன்மை. 

Broach, s. (see Brooch.) தமரூA, அறப் 
பம. 

Broach, v. a. Fossa, தொளைத்தல். 
secrets, இறந்துசொல்லுதல், திறந்து 
விடுதல். 

Broad, a. ஏகலமான, விசாலமான, பரு 
ம்படியான. 

accent, இழுப்பு, இழுப்போசை, இ 
முத்துப்பேசுதல். 

cloth, சகலாத்து, வில்லூர்தி. 
if red cloth, இந்திரவில்லூர்தி. 

Broad'-day, s. பட்டப்பகல் 
Broad’en, v. 1. ஏsலமாகுதல், விசால 

மாகுதல், 
Broad’ish, a. சற்றகலமான. 
Broadly, adv. விசாலமாய், பரும்படி 

யாய், இழுப்பாய், இழுத்து. 
Broad/ness, s. விசாலம், அகலம்; பரும் 
படி, பரப்பு. ‘ 

Broad’side, s. sப்பவின்பக்கம், 
as volley, சப்பவின்பக்கப்பீரங்இிநி 
ரையொருயிக்கவெடிவைத்தல். 

in printing, ்ககுககுங்கள்ரா் 
oy. 
Broad'-sword,s. wi. 1 1é 659. 
Broad’ wise, adv. 9sotruseirw. 
Bro-cade', s. Aத்திரப்பட்டாயை, ஒரு : 

வகைப்பட்டெ்புடமைவை. 
Bro'cage, s. தரவு, தரவன்றொழில். 
Brogue, 8. கொச்சைப்பேச்சு, கொச்சை 

யுச்சாரணம். 
Broid‘er, v. a. Aத்திரந்தைத்தல், 
Broid’er-er, s. Aத்திரத்தையலாள். 
Broid’er-y, s. அலங்காரத்தையல், இத்தி 

ரத்தையல். 
Broil, s se, குழப்பம், சண்டை, ஒ. 

வ்வாமை, பேதம். 
Broil,» a. ௬டுதல், தணலில்வேவித்தல். 
Broil, v. 2. சடுபடுதல், அன்த 

தல். 



‘Bro‘ker, s. தரவன், தரவுகாமன். 

-Bro'ker-y, 8. தீரவுத்தனம். 

‘Bronze, va. வெண்கலம்போலாக்கு 

‘Brooch, s. wரார்பூச, மரர்ச்சட்டைப்பூ 

Brood, v. n. செட்டைக்குள்ளணைத்தல். 

| 

Brood'y, a. அடைகாக்திற, வ் 
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Bro'kén, a. (see Break.) உடைந்த. 
pieces, சல்லி, சல்லிப்பொடி. 
sleep, கித்திரைக்குழப்பம், நித்திரை 

முறிவு. 
to be broken, உரை தல், நருங்குதல், 
ரெரிதல், ரொருங்குதல், முநிதல். 

as beasts, அடங்குதல், படிதல், பழ 
குதல், மடங்குதல், வசப்படுதல். 

up, as a city, ஊர்க்குழப்பம், தேசக 
லகம். 
as the constitution, த ன்ய்த்கு 
லைதல், சரீரமுடைதல், .சரீரக்கட்ி 

alse. 

Bro'ken-heiirt-ed, a. சஞ்சலமுள்ள, ம 
னக்கிலேசமான. 

Bro‘ken-ness, s. உxoவு, நெரிவு, குலை | 

வு; முறிவு. 
Bro'ken-wind-ed, a. இளைப்புள்ள, தொ 

ய்வுள்ள. 

Bro'ker-age, s. தரவு; தரவுகூலி. 

Bronze, s. வெண்கலம். 

தல். 

ட்டு, 

Brood, s. குஞ்சுக்கூட்டம், ஒரேவைப் 

பிற்குஞ்சு. 
as progeny, சந்ததி, பின்னடி. 

as sit on eggs, அடைகாத்தல், பிரேரி 

த்தல், 
as cover with wings, குஞ்சகளையணை 

த்தல். 
as rest on, overspread, மங்குதல்; ட 

டிதல், பதிதல். 
as remain in anxiety, -மனம்வேக்கா 
டாயிருத்தல், BSUS, வியாகுல. 
ப்படுதல், விதனப்படுதல். 
on the mind, மwனதிலிருத்தல், மனதி 
ல்வைத்தல், மனஸ்தாபப்படுதல். 

Brood‘ing, s. அடை, பிரேரகம், இந்த 

hen, அடைக்கோழி, அபயக்கோமழி. 

| க்கிற, 
Brook, 8. அருவி, சிற்றாறு, 
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mountain, அருவி. 
Brook, ». a. சகக்கச்செய்தல், தாங்கப் 

பண்ணுதல், பொறுக்கப்பண்ணுதல். 

Broom, s. விளக்குமாறு, துடைய்பம், 
வாருகோல், சோதினி. . 

Broomstick, s. விளக்குமாறுக்கட்டை, 
வாருகோல்க்கைபிடி, 

| Broth, s. ஆணம், சாறு, அதிரசம், குழ 
ம்பு. 

Broth’el, s. வெசிலிடி. 
Broth’el-er, s. வேரிச்கள்வன். 
Broth’er, s. சகோதரன். 

as fellow, சகாயன், ¢@ sor, கூட்டா 
ளி, அனுசம்பந்தி, 
elder, அண்ணன், தமையன், கூத்த 
வன், சேட்டன். 

younger, தம்பி,சேடன்,கனிட்டன். 
own, கூடப்பிறந்தவன், சகோதரன். 

Broth’er-hood,s. சசோதரத்துவம்,ச கோ 
த் கூட்டாளி, ஒத்ததொ 

லாஸிகளன் 
| Broth’er-in-law, s. மைத்துனன். 
| Broth’er-ly, a, சகோதர, சகோதரத்தன் 

மையான. 
Brought, a. (see Bring.) கொண்வெர்த. 

Brow, s. புருவம், புரூரம், புரூ, புறாகு 
ட, கட்புருவம். 
as forehead, Qெற்றி, பாலம், மத்தகம். 
of a hill, மலையின்நெற்றி, 
to. knit the. brow, நெற்றியைச்சுழித் 
தல். 

Brow’béat,v.a. Bs Osa, உறுக்கிப் 
பேசுதல், உறுக்கிப்பார்த்தல். 

Brow-béat'ing, s. உறுக்பப்பேசுகை, ௮ 
தட்கை, வாக்குத்தண்டம்பண்ணு 
கை, 

| Brown, a. ஊதரநிறமான, கபிலமான, 
செங்கல்மங்கலான. 
study, மனக்கவலை, மனம்அமிழ்ந்து 
இடக்கை. 

Brown, v. a. sருகப்பண்ணுதல். 
Brown/ish, a. செங்கல்மங்கலான, கல 

nigel vos bts 
Brown'ness, s. <ஊதரநிறம், மயிலம்; புக 

ர்நிறம், மேகவன்னம். 
Browse, s. மேய்ச்சற்றழை, 

| Browse, 0: a. verdes asad தழை 

கறித்தல். 
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Briise, s. Aa, ரொசிவு, கரைவு. 
Bruise, v. a. உரைஞ்சுதல், நித்தல், & 

சுக்குதல்; நெரித்தல், நரோப்படுத்து 
தல். 

க்குதல், ரொருக்குதல், மித்தல். 
to be bruised, நொந்துபோதல்; உரை 
ஞ்சுதல், கசங்குதல், கசிதல், நசுங்கு 
தல், நொருங்குதல், கன்றுதல். 

Briis-er, s. sOுப்பதிந்தஓர்கருலி. 
as person, மல்யுத்தாப்யியாசி, பழ 
காடி. 

Bruit, s. இர்த்தி, பிரஸ்தாபம், ர்த்தி. 
Bru-nette’, s. sபிலவதனி, கபிலமுகமு 

ள்ளவள். 
Brunt, 8. தாக்கம், பாரம், பொறுப்பு, தா 

க்கு, மோதுகை. 
Brush, 8. குச்சு, சறுகம்பு. 

as broom, அடைய்பம், விளக்குமா 
அ, வாருகோல். 

as assault, encounter, 929, ௪ரு 
வுகை. 
as a rub, stroke, 99, இடி, தட்டு, 
தாக்கு. 
as thicket, sரற்றுக்காடு, பறட்டைக் 
காடு, அடர்ந்தகாடு, செறிகாடு. 
painter’s brush, கச்ச, தூரிகை, தூவ | 
ல், தூரியக்கோல், அதிலிகை, wAu 
தம், தூலிகை. 
weaver’s brush, குச்சு, பாவாழற்றி, பு 
ல்லுவேர், அரி. 

Brush, ». 4. சீய்த்தல், துடைத்தல், பெ 
ருக்குதல், வாரித்தள்ளுதல். 
the hair, மயிர்கேோதுதல், மயிர்சீவுதல். 

Brush, v.n. சய்த்துக்கொண்டுபோதல், 
தட்தெல், அடைத்தல். 

off, or against, தட்டதெல், தாக்குதல். 
over, or along, ஓட்டிப்போதல். 

Brushwood, s. sr, தூற்றுக்காடு, அரி 

Vj IO, பதுக்கை, பறட்டைக்காடுி, 

as branches cut off, அலம்பல், நறுக் 
கப்பட்டகிளைகள். 

Brush/y, a. தடைப்பம்போன்ற, FG 
ண்டமயிருள்ள. 

Brutal, a. மிருகத்தனமான. 
as merciless, இரக்கமற்ற. 

௮5 savage, கொடுமையான, வேடத்த 
னமான. 
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Bru-tal'i-ty,s. மிருகத்தனம், வேடத்த 
னம். 

Bri'tal-ize, ». a. மிருகத்தனமாக்குதல். 
v.n. மிருகத்தனமாதல், மி 

ரமுகத்தனங்கொள்ளுதல். 

Bri'tal-ly, adv. குரூரமாய், கொடுமை 
யாய், வேடத்தனமாய், மிருகத்தன 
மாய, 

Brite, s. உயிர்ப்பிராணி, மிருகம், மிரு 
கவன். 

as brutal man, இரக்கமற்றவன், கொ 
மியவன். 

Brite, a. அறிவில்லாத; புத்தியற்ற, மிரு 
கத்தனமான. 

Bri'ti-fy, v.a. மிருகத்தனமாக்குதல், 

மோடனாக்குதல். 

British, a. மிருகத்தனமான, பசுத்துவ 
முள்ள. 

as senseless; அறிவற்ற, புத்நியற்ற. 
as savage, இரக்கமற்ற, கொடுமை 
யான. 

Bru'tish- ly, adv. மிருகத்தனமாய், வேட 
த்தனமாய். 
as stupidly, மடத்தனமாய், அறியா 
மையாய். 
as savagely, கொடுமையாய், வன்க 
ண்மையாய். [வம். 

Bri'tish-ness, s. மிருகத்தனம், பசுத்து 
as stupidity, மடத்தனம், மடமை, ம 
டம், 
as inhumanity, இரக்கமற்றகுணம். 
as savageness, கொடுமை, வேடத்த 
னம். 

Bub'ble, s. குமிழி; ஈீர்க்குமிழி;, புற் 

புதம். 
as vain project, வீணெண்ணம், எட 
ப்பானஎண்ணம். 

Bubble, v.n. குமிழிகொள்ளுதல். 
as boil up, கொதித்தல், குமிழித்தல். 

Bub'bler, s. a@AuCurer, எத்தன். 
Bub'by, 8. முலை, கொங்கை, தனம். I 

Bi'bo, s. அரையாப்பு, நெறி, நரப்புத் 
திட். : 

Buck, s. ஆண்முயல், கலைமான். 
Buck, v.a. சாரமிட்டுவெள்ளாவியில் . 

வைத்தல். | 

Bucket, s. ஏற்றச்சால், இறைசால், @ 
அசால், இறைவை. 
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hand, கைசசால். 

well, இறைசால், இறைகூடை. 

Buck’ing, s. வெள்ளாவி. 
Buck'le, s. sசசுப்பூட்டு, வார்ப்பூட்டி. 

Buck'le, v. a. sச்சுப்பூட்தெல், வார்பூ 

“Osa. 

Buck'le, v.n. முயற்ககொள்ளுதல். 
with, மல்லாடுதல், முட்தெல. 

Buckler, s. கேடகம், பரிசை. 
Buck'ram, s. பருக்கன்புடைவை. 
Buck’thorn, s. Q7T@/e@oSwsI10. 
Buckwheat, s. ஓர்லிததானியம். 

Bud, s. அரும்பு, தளிர், தழை, தளிர், மு 
க. மொட்டு, 

of a flower, அரும்பு, கண்ணி, மு 
கை, பூமொட்டு, 

Bud, v. 2. AG OYE, களிர்த்தல், அளி 

ர்த்தல், தழைத்தல், முளைத்தல். 
Bud'ding, s. முளைத்தல். 

Bud'dle, s. உலோகமரிக்குந்தொட்டி. 
Budge v. n. அசைதல், பெயர்தல், செ 

“Mave. 
Bud’get, s. cou, 

சம்பி. 
as papers, வரவுசெலவுக்கணக்குக 
or, ஆலோசனைக்களத்திற்குரியகடு 
தாசி. 

Buff, s. பதனிட்ட எருமைத்தோல். 
as color, மஞ்சள். [ம். 

Buf’ fa-lo, s. எருமை, மூரி, மேதி, மயிட 
male, எருமைக்கடா. 

young she-buffalo, 9, எருமைநாகு. 

wild buffalo, : srட்டெருமை, குழு 
மேதி. 
young buffalo, எருமைக்கன்று. 

Buffet, s. குட், குத்து. 

Buffet, v.a. குட்டதெல், குத்துதல். . 
Buf-foon’, s. Aருவன், படெைக்காரன், ப 

கிதாச்ப்பட்உன், விகடகவி, al) gr 

கன். 
Buf-foon'er-y, s. கேலி, சன்னை, படி, 

பரிகாசம், கோட்டாலை ern னை. 
Bug, s. மூட்டைப்பூச்சி. 
Bug’bear, s. வெருளி, பொம்மை, குரூ 
ப் வெருட்டி, ஊமாண்டி .' 

story, வெருட்டுக்கதை. 
to play at bug-bear, கெள டவினை 
யாதெல், 

சாக்கு, அசம்பை, ௮ 
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Bug’gy, s. கூடாரமில்லாதபண்டி.. 
Bug ZY, a. மூட்டைப்பூச்சியுள்ள. 
Bugle, s. éழக்கைக்குழற்கருவி, காய 

ழைக்குங்குழல், வேட்டைக்காளம். 
Build, ». a. எழுப்புதல், Asa, கட் 

டியெழுப்புதல். 
build castles in the air, u@@ராச்சிய 
ம்பண்ணுதல், மனோரதியம்பண்ணு 
தல். > 

Builder, s. sற்சிற்பன், சிற்பன், சிற்பா 
சாரி, கொற்றன், உண்டாக்கினவன். 
well-builder, sல்லுக்கட்டி , ணெறுக 
bilan 

Building, s: கட்ட, கட்டுவேலை, மாளி 
கை. 
spot, மனைகோலத்தக்கஙிலம், மனை. 

Bulb, s. திரட். 
in botany, Aழங்கsு; வெண்காயம்முத 
wg eh 

Bulb-a'ceous, a. 
LOMGT. 

Bulb’ous, a. 7. Qwirar. 
Bulge, s. (see Bilge. ) புடைப்பு. 
Bulge, v. n. தடித்தல், பருத்தல், 

தல், புடைத்தல். 
Bulk, ) காத்திரம், தடிப்பு, தி 
Bulk'i-ness, * ண்மை, பருமை, மொ 

சிதம் 
Bulk —head,s. sகப்பலறைகளினடைபயப்பு. 
Bulk'y, a. பருத்த, தடித்த, மொத்தமான, 

பாரித்த. 
to be bulky, த௭த்தல்; பருத்தல், பாரி 

தீதல். 
Bull, s. இடபம், புல்லம்; இஷபம், எரு 

அ, காளை, மீாம்பன். 
- wild, குழுமாடு. 
baiting, | எருதும் நாயும் பொரவிதெ 
fighting, ல்; எருதோடுபோர்செய் 
தல். 

"lf, செங்கன்று, காளைக்கன்று.' 
dog, ஓர்வகைவேட்டைராய்,' 

Bullet, s. Gar@. 
Bull’e-tin, s. அறிலிப்புப்பத்திரம. - 
Bull’-finch, s. ஒர்வகைக்குருவி. 
Bullfrog, s. தவளை. 
Bullion, s. பொற்கட்டி, பெற்பாளம்; 

: வெள்ளிக்கட்டி. 

தழங்குள்ள, (மழலக 

லிங்கு 

| Bullock, s. எருது. 
Mi 
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Bull'y,s. அதட்டி, அதட்டுக்காரன், ௪ | 
aid), வாயாடி. 

Bully, +. a. அதட்டுதல், உரப்புதல், செ 
மித்தல்,வாக்குத்தண்டம்பண்ணுதல். 

Bul/rush, s. கொறுக்கை, நாணல், பன். 
Bulwark, s. அரண், அலங்கம், கொம் 

மை, கொத்தளம். 
of a ship, சுற்றுவாரிப்பலகை. 

Bum’ble-bee, s. தெேன்வண்டு, பிரசம். 
Bump; 8. அதைப்பு, திரட், பிதுக்கம், 

புடைப்பு, வீக்கம். 

as blow, thump, இர, குத்து; அடி, ப 
ம்மெனுமொலி. | 

Bump, +. a. அடித்தல், இடித்தல், மோ 
அதல். 
the head, முட்டுதல். 

Bump’er, s. நிறைந்தகிண்ணம், நிறைய 
ப்பட்ட Boor oor, 

Bunch, s. கொத்து, குலை, 
as hump, கூன். 
as collection, tu 0,97. A,Bsor. 
as knob, குமிழ். 
as knot, கட்டு, முடிச்சு. 

as lump, கட்டி. 
as protuberance, அதைப்பு, IASG, 
புடைப்பு, மொக்கு, வீக்கம். 
of flowers, பூங்கொத்து. 
as tassel, &c. GFF, குஞ்சம். 
of keys, தறப்புக்கோவை. 
on a bullock, எருத்துத்தியில், முரிப் 

பு; இயில். 
Bunch, v. 2. அதைத்தல், தடித்தல், பி 

அங்குதல், புடைத்தல். 
Bunch'i-ness, s. புடைப்பு, அதைப்பு, 

மொத்திப்பு, குலையாகாரம். 
Bun‘dle, s. சமைக்கட்டு, பொட்டணி. 

as pack, இற்பம், பொதி, 
as sticks, சல்லிக்கட்டு, சுப்பிக்கட்டு 
கம்புக்கட்ு, 

Bun'dle, ». a. sகட்டாக்குதல்; கட்டாய் 
க்கட்டுதல், கட்தெல். 

Bung, 5. பீப்பரவடைக்குங்குச்சி, 
Bung, v. a. பீப்பாத்துவாரமடைத்தல். 
Bun’ga-low, 8. கோட்டம், மண்டபம், 
Bung'-hole, 8. பீப்பாத்துவாரம்.  [லை. 

Bun’gle, s. சரலைவேலை, பரும்படிவே 
Bun'gle, v. a. சரவையாகச்செய்தல் , ப 

ரும்படியாகச்செய்தல். 
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Bungie, +. 2. சரலைவேலேமசெய்சல், 
Bun gler, s. சரவைவேலைசெய்வோன, 

பருவேலைக்காரன், அப்பியாசமற்ற 
வன். | 

Bun'gling, a. பரும்படியான, சிறப்பில் 
லாத. 

Bung'ling-ly, adv. சரவையாய், பரும்ப 
டியாய், அலங்கோலமாய். 

Bunn, s. இனிப்புப்பண்ணிகாரம்., 
Bunt'ing, s. ஒர்வகைக்குருவி. 
Buoy, s. மிதப்பு. 
Buoy, v. a. மிதத்துதல், மிதக்கவிடுதல், 
TESS. ‘ 

Buoy'an-cy, s. மிதக்குந்தன்மை, நொய் 
மை, இலேசு. 
of mind, பூரிப்பு, மனவெழுச்9ி. 

Buéy'ant, a. நொய்தான, மிதக்கத்தக்க. 
spirits, மனப்பூரிப்பு, மனவெழுச்சி. 
to be buoyant, பூத்தல், மனவெழுச் 
சிகொள்ளுதல், மிதத்தல். 

Bur, s. எலியொட்டி போல்வன, முட்பு 
றக்கோது, முள்ளோடு. 

Burden, s. சமை, பாரம், மூட்டை. 

as weights of care, பாரம், பொறுப்பு. 
as chorus, பல்லவம், பல்லவி, 

Bur'den, v. a. ஏற்றுதல், சுமப்பித்தல், ௪ 

மத்துதல். 
Bur'den-some, a. தrக்கமான, பாரமான. 

Bur'den-some-ness, 8. பரரசசுமை, பார 
கீகவலை. 

Bureau, s. இலாச்சப்பெட்டகம், ௮ 
றையுள்ளபேமை. 

Bur'gess, 3. மதில்குழ்ந்தநகரத்தான், ௩௧ 
ரத்தினலோசனைத்தலைவன், ஈகரப்பி 
ரதானி. | 

Burgh, s. (see Borough.) wதில்சூழ்புரம், 
நகரம். I 

Burgh’er, s. மதில்சுழ்ந்த௩கரத்தான். 

Burg'la-ry, s. sகீன்னமிட்டட்புகுதல், ௧ 
தவுபெயர்த்துட்படுகை, சுவர்க்குத்தி 

ப்புகுகை, வீடிடித்தெடுத்தகளவு. 
Burg'o-mis-ter, s. ssரவதிகாறி, நகரப் 

பிரதானி, 

Buri-al, s. அடக்கம், சேமம், புதைப்பு , 
பதிப்பு. | 

Bur’i-al-place, s. சவச்காடு, Fagan, 
மயானம். | 
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Bur'i-al-ser'vice, s. 9/44 WL cor Sy (Ip 

றைமை. 
Bur-lesque’, $. பக, பரிகாசம். 
Bur-lesque’, v. a. பரிகாசஞ்செய்தல், 
Burly, a. பீனமான, பாரிப்பான, விம் 

புள்ள. 
Burn, s. G@, குண்டகாயம், GOL | 

புண். | 
Burn, v. a. எரித்தல், சுதெல். » 

as consume, E@péso. 
as bake, harden by heat, சதல், வே 

வித்தல். | 
ascalcine, Fற்றுதல், பஸ்மமாக்குதல். 
as scorch, sருக்குதல், சுதெல், gus 
தல். | 
as scorch by the sun, கருக்குதல்; = | 

தெல், காய்ச்சுதல், உணக்குதல். 

as singe, பொசுக்குதல். : 
as caustics, O50, தய்த்தல். | 
corpses, sacrifices, ச௫தல், தீகணித்த 
ல், தித்தல். 
incense, s£பங்காட்கதெல். 
in cooking, sருக்குதல், தீய்த்தல், 
the finger, tongue, &c. சதல, Sus | 

தல். | | 
Burn, v. ௩. அழலுதல், எரிதல், ச௬ுதெல், 

வேற்; | 
as flame, சுவாவித்தல். | 

as glow, sனலுதல். | 
as shine, Gெரகாதித்தல், காந்துதல். 
as smart with pungent matter, &c. 2 | 
றைத்தல், எரிதல். 
௮s lap, எரிதல். | 
as a sore, அழற்றுதல், எரிதல், கொ, | 

த்தல். | 
asacorpse, எரிதல், வேகுதல. | 
as hair, paper, &c. பொசுங்குதல். 
as fever, sனலுதல், காய்தல். 
in cooking, எரிதல், கருகல். 
away, as oil, வற்றுதல், காந்துதல். 
bright, சடர்விட்டெரிதல். 
dimly, மங்கியெரிதல். 
out, எரிந்துதணிதல். 

up, பற்றியெரிதல். | 
with envy, அழலுதல்,  யொராமையி 
னாலெரிதல். 
with lust, காமத்தினால்வேகுதல்; வி 
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with rage, கோபத்தினாலெரிதல். 
Burn’a-ble, a. எரியத்தக்க, கருகத்தக்க, 

வேகத்தக்க. 
Burn’er, s. கொள்ளிவைக்றைவன், எரி 

க்றெவன். 
Burn'ing, s £. அழற்சி, எரிவு; எங்க S 

டு, தகனம், தகிப்பு. 
| Burning, a. ஏகோரமான, i Ghats 

coal, தழல், தணல். 
place, சகொடு, மயானம், சுடலை, ஈ 
மம், மயானபூமி. 
glass, குரியகாந்தக்கண்ணாடி, திய்க்க 

ண்ணாடி 
iron, குட்டெக்கோல், முத்திரைக்கம்பு. 
sensation, உறைப்பு, எரிவு. 

Burn‘ish, s. gues, மினுக்கம். 
I Burn'ish, V. ப. அழுத்தமாக்குதல், அலக் 

குதல், மினுக்குதல். 
| Burn'ish,v. 2. துலங்குதல், மினுங்குதல். 
Burn/ish-er, s. அUத்கச்செய்வோன், யி 

னுக்குங்கருவி. 
Burr, s. sri Aன்சோணை, மேக்காது. 

| Burnt’-offering, s. சsனபவி. 
Bur'row, s. அளை, பொந்து, வளை, மு 

ந்து. 

Bur'row, ». a. அளையறுத்தல், பொர்தறு 
தீதல், வளைகோலுதல். 

Burs/ar, s. பொக்திஷகாரன், சம்பிரதி. 

Burs'a-ry, s. QuréGasen®, பணக்க 
ளஞ்சியம். 

| Burse, s. வத்தகர்கூடும்யொதுச்சாலை. 

| Burst, s. தெறிப்பு, பிளப்பு, பெயர்ப்பு, 
வெடிப்பு. 
in surgery, விள்ளுகை, வெடிப்பு, பி 
ளப்பு. 

Burst, v. a. அறுத்தல், உடைத்தல், பிள 
த்தல், பெயர்த்தல். 

Burst, v. ௩. ANSON, உடைதல், Sor ey 
தல், வெடித்தல். [ல். 

a part, &- ௮அதல்,தெறித்தல், பிரித 
in pieces, அண்டதுண்டாய்வெடித் 
தல். 
on the sight, sண்ணிலேபளிச்சிடுத 
ல், திடிரெனத்தோன்றுதல். 

open, பிளத்தல், பெயர்தல், விள்ளு 
தல். 

out, விட்ரெங்குதல். 
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out laughing, கொக்கரித்துசசிரித்தல், 
.் பொக்கெனச்சரிரித்தல். 
Burth’en, s. (see Burden.) பாம், சுமை. 

Bur'y, ». 4. புதைத்தல், தாழ்த்தல். 
as inter, ஏட்க்கம்பண்ணுதல், அட 

க்குதல்; தாழ்த்தல், புதைத்தல். 
as cover with earth, சேமித்தல், தாழ் 

திதல், பதித்தல், புதைத்தல். 
as hide, cover, ep@sev. 
to be buried, தாழ்தல், புதைதல். 

Bur'y-ing, s. அடக்கம், புதைப்பு. 
place, சுடலை, மயானபூமி, மயான 
ம், ஈமம், சுடுகாடு. | 

Bush, s. செடி, தூறு, பற்றை. 
Bush, v.n. சடைத்தல், பணைத்தல், சணை | 

த்தல். | 

Bush’el, s. ‘அளக்கும்பறை,. முப்பத்திர 
ண்நொழிகொண்டஅளவு. 

Bush’i-ness, s. sol, பறட்டை. 

Bush'y, a. சடைத்ததசடையான, UML 
டையான. 
hair, அரறுதலை, தூறினமயிர், பறட் 
டைமயிர். 

tail, சடைத்தவால், சடைவால், 

tree, சடைத்தமரம், சணைத்தமரம். 

Bus'i-ly, adv. சுறுசுறுப்பாய், . முயற் ' 
யாய். 

Bus'i-ness, s. வேலை. 
as employment, தொழில், உத்தியோ 
கம். 
as concern, obligation, slமை, பெ 
அப்பு. 

as engagement, ஏலவல், காரியம். 
as matter, concern, அலுவல், காரிய 
ம், பாடு. 

as right, உடந்தை, உரிமை, முறை 
மை. I 

as trafic, வத்தகம், வியாபாரம், செ 
ட்டு, ' 

like man, காறியக்கெட்டி, காரிய 
வான. I 

Busk, s. கூன்நிமிரமார்பிற்கட்ஞ்சலா 
கை, மார்பிற்கட்டும்வில். 

Busk'in, s. தொடுதோல்,ஓஒர்வகைப்பாத 
கழல், 

Buss, s. முத்தம். 

Buss, v. a. aa i ag 

BUT 

Bust, s. த’oைமுதல்மார்பளவுஞ் சித்திரிச 
தீரூபம், மேலுறுப்பு. 

 Bustiard, s. ஒருவிதப்பட்௭ி. 
Bus'tle, s. குடகுடுப்பு, சுறுசுறுப்பு; பா 

பரப்பு, அருதருப்பு. 
as stir, அசைவு, ஆட்டம், ஆரவாரம், 
இடம்பம். 
as tumult, குழப்பம், அமளி, சந்தடி. 

Bus'tle, v. 2. கடுகுடுத்தல், பரபரத்தல், 
Bus'tler, s. முயற்சயுள்ளவன், சாக்கிர 

தையுள்ளவன், சுறுக்கன். 
Bus'y, a. ஏலவலுள்ள, முயற்சியான. 

as meddling, மிறர்காரியத்திற்றலையி 
டுதிற, 

Bus'y, v. a. முயற்கபண்ணுதல். 
| Bus’y-bod’y, s.. பQிறர்காரியத்திலேதலை 

OG aver, பிறர்கருமக்காரன், லீ 
ணன். 

But, s. எல்லை, கத்தித்தலைப்பு. 
end, அடி, பிடங்கு. 

But, conj. (as except, unless.) e010 

ல், அன்றி, ஒழிய, தவிர, விட. 
as only, மாத்திரம். 
as yet, ஆகிலும், ஆனாலும். 
but a moment, ஒருகணப்பொழுதே, 
ஒருரொடிமாத்திமே. 
but for this, இதில்லாவிட்டால். 
be but advised, புத்திக்குமாத்திரமமை 
ந்தால். 
but he did it not, ர்க் : 
வில்லை. 
go not but stay, வேரசாமல்கின்; 
he came but yesterday, அவன்நேற் 
அமாத்திரந்தான் வந்தான். [ஐயல். | 
the last but one, ஒன்றைவிட்ட, ஈற் 
he cannot but know, வன் அறியாம 
த்போகமாட்டான். 
it is but right to warn him, னவ்னைஎ 
ச்சரிக்கநியாயந்தானே. 

no one doubts but that he took it, ௮ 

வனெடுத்தரனென்பதற்கொருவருஞ் 
சந்தேகப்படவில்லை. 

no one saw it but he, அவனேயன்றி 
யொருவருங்காணவில்லை, 

not a day but he comes, ஒருEாளுந்த 
வராமல்வருகிறான். I 

not day, but night, பsலலலஇராவு. 
not J, but he, srனல்ல அவனே. 
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But, v. n. எல்லையாயிருத்தல . 

Butcher, s. இறைச்சிக்காரன், ஆஇமொட 
டிப்போன். 

as cruel person, Ganigwacr, கொ 

லைஞன், கொலைபாதகன். 

Butcher, v. a. mi IRA 2S 
ல்லுதல். 
as murder, கொலைசெய்தல், வதைத் 

தல். {ne 

Butch’er-ly, a. கொடுமையுள்ள, குரூர 
் மான. 
Butch’er-y, s. இறைச்சியடிப்பு, மிருக 

கொலை. 
as cruelty, murder, Ge1O@ செம் 
கை, கொடுமை, கொலை. 

But'-end, s- அட4௭உத்தலைப்பு, அடிவட்டு, 

Butler, s. dீட்டுவேலைகாரன், வீட் 
முதல்வேலைகாரன். 

But'ler-ship, s. பயொசனவிசாரணைக்கார 
னுடையவேலை. 

But'ment, s. qணைசுவர், உதைகால், பா 

லத்தினுதைகால், பரலந்தாங்கி 

Butt, s. அடித்தலைப்பு, அடிவட்டு. 
as cask, ஒருவகைப்பீப்பா. 
as mark, object, இலக்கு, இலக்குக் 

குறி, 
as thrust of a beast; Qo, பாய்ச்சல், 

முட்டு 

Butt, v. a. இடித்தல், கொம்படித்தல், 

தாக்குதல், முட்தெல். 
asa ram, பாய்தல், போர்செய்தல், 
தாக்குதல், முட்தெல். 
as a calf in sucking, இ।சத்தல், சொ 
ட்தெல். 

But'ter, s. வெண்ணெய். 
Butter, v. a. வெண்ணெய்பூசுதல். 
But'ter-fly, s. வண்ணாத்திப்பூச்ி. |[வி. 
But'ter-is, 8. குதிரைக்குளம்பு£வுங்கரு 
But'ter-milk, s. மோர், மதிகம்,. மச்சி 

. கை, டு 
But'ter-y, s. தன்பண்டவறை, © 
Buttock, s. கண்டி, சகனம். 
But'ton,.s. குமிழ், செறி, I 

of a plant, அரும்பு, மொக்குள். 
Button, Vid. கபாவுதல், தெறியூட்தெ 

ல், மாட்கெல், 

But'ton-hole, s. செதிசொளுலந்தவா 
ரம், 

10! 
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But’ tress, s. 
சுவர், 

ஆதரவு; உதைகால, உதை 
பொறுப்பு. 

Bux’om, a. களிப்யான, சமாளமான. 

as wanton, இலீலையுள்ள, சரசக்குண 
முள்ள, 
girl, ஆமொலை, பம்பரத்தி. 

Bux/om-ly, adv. sளிப்பாய், விரகதாப 
மாய், சமாளமாய், மகதையாய். 

Bux/om-ness, s. களிப்பு, சமாளம், ஈளி 
னம், மகதை, கோட்டாலை. 

Buy, v. a. கொள்ளுதல், விலைக்குவாங 

குதல். 
as bribe, sைக்கூலிகட்கெல். 

cheap, ஈயமாய்க்கொள்ளுதல், மலி 

வாய்க்கொள்ளுதல். [ல். 

conditionally, ஈொLi்டாகவாங்குத 
for one, வாங்இக்கொடுத்தல், 

outright, or by the lump, திட்டிலே 
வாங்குதல்; ஒரொட்டாகவாங்குதல் , 
குழமுக்காய்வரங்குதல். 

Buy’er; s. வlிலைக்குவாங்குறெவன், வி 
லைக்குக்கொள்வோன். 

Buzz, s. இரைச்சல், ணுணெப்பு. 

Buzz, ». a. கரதிலிரைதல், காதில்மிணு 

மிணுத்தல். 
as whisper, குசுகுசுத்தல், அடக்கமா 
ய்ப்பேசுதல். 

| Buzz/ard, a. ஒருபட்சி, 
as dunce, மmWl யன். 

By, prep. ஆல், இல், கொண்டு, வழி 
யாய், 
as according to, v9, பிரகாரம், 
as near, அண்டை, அடியிலே, அரு 
காக, ட்ட, முகெ. 

an oath, ஆணைகொண்டு, சத்தியமாய். 
all means, எவ்லிதத்தினாலும். 
and by, பிற்பாடு, பிறகு. 
by chance, தற்செயலாய், வரய்ப்பா 
ய், வாறாய். 

consequence, ஆனதன்மையாய்;ஆன 
தினாலே. 
day, பகலிலே, பகலேக்கு 

degrees, sாளிலே, நாள்வரையிலே , 
- வரவர: 
heart, வாய்ப்பாடமாய். 
Jand, கரைவழியாய். 

little and little, கொஞ்சங்கொஞ்ச 
மாய், 
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Mel, என்னால், என்னிடத்தில், என் 
னைக்கொண்டு, 
means of, ஆல், கொண்டு, 
measure, அளவின்படி. 
night, இரவிலே, இரவைக்கு. 
reason of, ஆல்; நிமித்தம். 
right, நியாயப்படி, நீதிப்படி. 
sea, கடல்வழியாய். 

the bye, இடையிலே, இன்னமொ 
the way, { ௫ுகாரியம். 
the pound, இறாத்தலின்பழடியே, இறா 

கீதலுக்கு, இறாத்தல்வீதமாய். 
this time, இதற்குள்ளே. 
by turns, மாறிமாறி, முறைப்படி. 
weight, நிறையின்படி.. 
what means? ஏதைக்கொண்டு, எப்ப 

டி, எவ்விதத்தினால். 
day by day, sாளுக்குநாள். 
one by one, ஒவ்வொருத்தராய், ஒவ் 
வொன்றாய். . 
come one by one, ஒவ்வொருவராய் 
வாருங்கள். 

By, adv. அ4யிலே, அருகாக, ட்ட. 
and by, சற்றுச்செல்ல, நாளிலே, பெ 
யர்ந்து, வரவர, பிற்பாடு, 

By'-corn-er, s. கடா,பக்கம், மூலை, கோ 
ணம். 

By'-end, s. sள்ளறோக்கம், தன்காரியம், 
தன்னயம். 

By’—lane, 4 
By! —piith, Ss. | ஒழுங்கை. 

By-law, §. தணைச்சட்டம், துணைப்பிர 
© LOT RT LD. 

By'stand-er, s. AL்lூறிற்திறவன், AG 
காள். 

By'-way, 8. யrாதை, இடைவழி. 
By'-word, s, uழமொழி,வழ க்க்ச்சொல். | 

C. 

Ca-bal',s. இராயெக்கூட்டம், சதியோ 
சனைக்கூட்டம், துராலோசனைச்சங 

கம். 

Ca-bal’, v. n. இராசயெமாய்க்கூடதெவ், ௪ 
தியோசித்தல், அராலோசனைக்குக்கூ 
டுதல். 

Cab'a-la, s. யூதருக்குள்வழங்கினமர் திர 
சாத்திரம், 

Cab’a-list, s. யூதமாந்திறியன். 
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Cab-a-list'ie,a. யூதமாந்திரியத்துக்குரிய. 
Ca-bal'ler, s. ganGonretoréenrzon. 
Cab'bage, s. Cane Gans. 
Cab'bage, v. a. Acar @sov, AGIs, 

அபகரித்தல். 
Cab'in, s. கப்பலிலுள்ளறை. 

as cottage, கச்சு, குடிசை, குடில், A 

pple. 
Cab’in—boy, s. சப்பவிற்கையாள், கப்ப 

லின்குற்றேவற்காரன். 
Cab’in-et, s. இராசசபை, மக்திரிகள்சங் 

கம். 
as closet, உள்ளறை, மந்திராலயம். 

Cab'in-et-mak-er, s. eீட்டுத்தட்டமுட் 
டுண்டாக்குதறவன். 

Cable, s. Yury, கம்பானம், தாமான். 
Ca'bled, a. வடத்தாற்கட்டப்பட்ட. 
Ca-boose’, 3. சடுகான். 

Ca-ca'o, s. கெக்கேயோமமம். 
Cack'le, s. கொக்கரிப்பு. 

as idle talk, பசபசப்பு, கத்து. 
Cack'le, v. ௩. சொக்கரித்தல். 

as giggle, கெக்கட்டமிடுதல், es 
கிளுத்தல். 

Cack'ler, s. அaப்பி, பசப்பி, கொக்கி 
S82 MUL #. 

Cack'ling, s. கொக்கரிப்பு. 
Ca-coph’o-ny, s. qவச்சத்தம், கனைத்த 
லோசை, அன்னியங்கலந்தவோசை. 

Ca-dav'er-ous, a. வெளிறின, வாட்ட 
முள்ள, கோட்டமுள்ள. 
look, வாட்டமுகம். 

Cadence, 8. ஓசைவீழ்வு, படுத்தலோ 
சை, ஒசையினிறக்கம். 
in music, அவரோகணலஒசை. 
as tone, sound, சந்தம். | 

Ca-det', s. யுத்தாப்பியாசஞ்செய்யும்வா 
விம். 

| Cag, s- சறுபேழை. 
Cage, s. COLPEE EARS” ௧, 

டு, ௬6, பஞ்சரம். 
for chickens, #71114. 

Cage, v. a. கூட்டிலடைத்தல், கூட்டி 
AMOS. » 

Cai'tiff,s. ஈசன், சண்டாளன், கொடி 
We Foor. 

Ca-jole’, v. a. கயந்துபேசுதல், மருட்டு 
தல், முகமன்பேசுதல். 



| 

CAL 

Ca-jol'er, s. வாக்குவசீகரன், எத்தன், ம | 

ருட்டி 
Ca-joler-y, s. உருசிப்பேச்சு, ஈயச்சொ 

ல், முகமன்வார்த்தை, இச்சகம். 

Cake, s. பண்ணிகாரம், கச்சாயம், பூரி 
கை. 
as mass, கட்டி, பாளம். 
of wax, மெழுகுத்தட்டு. 

a hard swelling, Party, விக்கம். 
Cake, v.n. பரளமாயுறைதல். 
Cal'a-bash, s. சுரைக்குடகு, கமண்ட 

லம். 

Ca-lam/i-tous, a. ஆபத்தான, சஞ்சலமு 

ள்ள, வியாகுலமான. 

event, இடையூறு, அக்கசம்பவம். 

Ca-lam’i-tous-ness, s. அவதி, ஆபத்து, 
இடையூறு, உபத்திரவம், 

Ca-lam'i-ty, s 8. இடக்கண், ஆபத்து, நிற் 
பந்தம், தக்கம். 

Cal/a-mus, s. ஊதுகுழல், 
as sweet flag, வசம்பு. 
as reed for writing, இலேகனி. 

Cal-ca're-ous, a. sீரான,  மீறுள்ள, நீறு 
கொண்ட. 

Cal-ced’o-ny, 8. (see Chalcedony.) gra 
COSTS SCO wD. 

Cal-ci-na'tion, s. சுண்ணமாக்குகை, நீற் 

றுகை, பஸ்மமாக்குகை. 

Cal'ci-nate, . எரித்தல், . நீற்றுதல், 
Cal-cine;, ° ’ $ யஸ்மம்பண்ணுதல். 

Cal-cine’, ». n. எரிதல், மீறுதல், பஸ்மமா 
தல். நட் 

Cal’cu-la-ble, a. sணக்நடத்தக்க. 

Cal’cu-late, v. a. எண்ணுதல், கணக்கிடு 
தல். 

to compute astronomieally,sணித்தல், 
to intend, suppose, கருதுதல், நினைத் 
தல். 
to be calculated, கூதெல், தகுதல், தீ 
க்கதாயிருத்தல். 

Cal-cu-la’tion, s. விட் கணக்கு, 
கணிதம். 

estimate, sணிசம், 
ப்பு. 

Cal’cu-la-tor, s. எண்ணமுள்ளவன், ௧. 
ணிக்றெவன். 

Cal'cu-lous, 
Cal/cu-lus, * ' SQ el 5 
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in mathematics, sணிதம, 

Cal‘dron, s. கெரப்பரை, கடாரம். 
Cal-e-fac'tion, s. srய்ச்சுகை, சுடுசை. 
Cal'e-fy, v. a. காய்ச்சுதல், குடாக்குதல். 
Cal'e-fy, 0. ௩. சுடுதல், காய்தல், சூடா 

தல். 
Cal'en-dar, s. aருடபஞ்சாங்கம், தினவ 

ர்த்தமானம். 
as list, ஏட்டவணை. 

Calendar, V. de வருடபஞ்சாங்கத்திற்ட 
தித்தல். 

Calf, s. cara, பசுவின்கன்று. 
bull calf, செங்கன்று, நாம்பன்கன்று, 
காளங்கன்று. 
cow calf, காகுகன்று, கடாரிக்கன்று. 

grown calf, மதகனறு. 

sucking calf, ஊட்டுக்கன்று, 
weaned calf, பரல்மறந்தகன்று. 
young calf, இளங்கன்று. 
of an ass, குட்டி. 
of an elephant, யானைக்கன்று, கய 
முனி. 
of the leg, கெண்டைக்காவின்ஆதெ 
சை. 

Cal'i-ber, s. வட்டத்தின்விட்டம், குறு 
க்களவு. 

Cal'i-co, s. பஞுசிநூற்புடைவை, ஏத்தி 
ரபய்படாம், ஒற்றுவன்னப்புடைவை. 

Cal/id, a. குடான, அனலான, காங்கை 
யான. 

Cal-i-ga'tion, s. இருட்டு, மப்பு, மந்தாரம் 

Ca-lig'in-ous-ness, 8. மங்கல், மறைவு. 
Ca-lig’ra-phy, s- qஏழகsானவெழுத்து. 
Caliph, s. மகம்மதுவிடத்துக்குவரும்பி 

ரதானி. 

Ca'lix, s. (see Calyx.) ஒருயாத்திரம், கு 
ண்டிக்காய்ச்சவ்வு. 

Calk, v. a. கலப்பற்ற டித்தல். 
of a horse shoe, பறளையிலாணி. 

Calk’er, s. கலப்பற்றடிக்றெவன். 

Calk'ing, 8. கலப்பற்று. 

| Call, s. கூப்பீடு, கூவுகை, கூப்பிடுகை. 

உத்தேசம், மதி. as command, ஏவல், கட்டளை, கே 

ள்வி. 
as demand, காரியம், கேள்வி, தே 
வை, விசாரிப்பு. 
as impulse, 7 வுதல். 
as invitation, அழைப்பு. 
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as short visit, சக்திப்பு, . போய்க்கா 
ணுகை., 
as shout, அதிர்ப்பு, ஆர்ப்பரிப்பு. 
as vocation, அலுவல், உத்தியோமம். 
a call’s distance, கூப்பிடுதூரம். 

Call, v. a. கரற்காட்டுதல், கூப்பிதெல். 
as appoint, designate, குறித்தல், நிய 
மித்தல். 
as assemble, அழைத்தல், கூட்தெல். 
as invite, summon, அழைத்தல்: 

as invoke, appeal to, அபயமிடுதல், 
gous Ose, ம விளித்தல். 
as name, குறித்தல், மாமதாரணைபண் 
ணுதல், பேரிடுதல். 
ill names, அஏவநாமஞ்குட்டதெல். 
in question, சந்தேகப்படுதல், அய்ய 
ங்கொள்ளுதல். 
out, challenge, ொருக்கழைத்தல், 
போர்க்கறைகூவல். 
over names, பெர்கூப்பிதெல். 
to account, sணக்குக்கேட்டல், வி 
சாரித்தல். 

to mind, நினைத்தல், 
Call,v.n. குளிறுதல், குரவையிடுதல், 

கூப்பிடதல், சத்தமிடெல், 
as address by name, பேர்சொல்லு 
தல். 

as call on, pray to, ஓலமிடுதல், கூப் 
பிடதல். 

as solicit payment, sடன்கேட்டல். 
to visit, போய்ப்பார்த்தல், சந்தித்தல். 

Calling, s. அலுவல், நிலைமை, உத்தி 
யோகம், அழைப்பு. 

Cal-los/i-ty, s. உரப்பு,கடினம், காய்ப்பு. 

Callous, s. உரத்த, காய்ப்பான, மரத்த. 

as unfeeling, s இனமான, கடிய, ம 
னவயிரமான. 

to be callous, as skin, காய்த்த, தடித்த, 

Cal’lous-ness; 8. உரம், கடினம், காய்ப் 
பு, சாய். 
of the skin, காய்ப்பு, தடிப்பு. 

Callow, a. இறகுமுளையாத, 
Callus, s. காய்ப்பு. 

Calm, s. காற்றொகெகம், தூக்கம். | 
as quiet, அமைச்சல்,; அமைவு, அமரி 
க்கை, ஒடுக்கம். 

as tranquility, அமைதி,சாந்தம், சமா 
கானம். 
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Calm,v.d. அமர்த்துதல், ஆற்றுதல், சமா 
தானப்படுத்துதல் , சாந்தப்படுத்துதல். 

Cilm, a. அமைந்த, அமைதியான, ௮ 
மைவான, ஒடுக்கமான. 
as tranquil, சமமான, சமாதானமான. 

to be calm, தணிதல்; அமைதல், ஒடி 
ஙகுதல். 

Cilm'ly, adv. அமைதியாய், ஒடுக்கமா 
ய், சாந்தமாய். 

Cilm'ness, s. அமரிக்கை, அமைதி, ஓடு 
க்கம். 
as tranquility, அமைதி, அமைவு, ௪ 
மாதானம். 
as mildness, (4.௮, பதமை, பல் 

Cilm'y, a. அமைதலான, ஒடுக்கமான. 
Cal'o-mel, s. இரசபஸ்மம், [ corev. 
Ca-lor'ic, s. உட்டணம், வெப்பம், ௮ 
Cal-o-rif'ic, a. GTS GH, காங்கையி 

றப்பிக்கறெ, 
Cal'trop, s. நெருஞ்சில். 

military, sகப்பணம், 
Ca-lum‘ni-ate, v. a. அவதூறுபேசுதல், 

LI DMSO, கோள்சொல்லுதல். 
Ca-lum-ni-a’tion, s. ஏவ தூறுபண்ணு 

கை, கோள்சொல்லுகை. 
Ca-lum/ni-A-tor, s. அவ தூறுகாரன் கோ 

ட்சாரன். 
Ca-lum/ni-ous, a. அவதூறான, கோளு 

ள்ள, குண்டணியான. 
Ca-lum'ni-ous-ly, adv. ஏவதூறாய், கோ 

ளாய். 
Ca-lum'ni-ous-ness, s. ஏவ தூறு,கோள். 
Cal’um-ny,.s. அவதூறு, கோள், நிபச் 

சொல், பழிச்சொல், பின்புறணி. 
Cilve, v. a. கன்றீனுதல், ஈனுதல். 
Calx, s. று, பஸ்மம், செந்தூரம். 
Calyx, 8. yma sip, அல்லி. 
Cam'bric,s. ஓர்லிதசணல்தூற்புடைவை 
Came, (see Come.) வந்த. 
Camel, s. ஓட்டகம், ஓட்டை. 
Cam’el-o-pird, s. ஒட்டைச்சிவிங்ட. 
Cam'e-ra-ob-scu’ra,s. Ao பொருள்கொ 

ண்டிசரிவிம்பமறிகுத்திரம், சற்றுருக் 
கொண்டிசரிவிம்பங்காட்டும் ஈயனகு 
த்திரம். 

Cam'let, s. ஓட்ட கமயிர்ப்புடைவை, ஆ 
ட்மெயிர்ப்புடைவை, பட்டுக்கம்ப 

ளி, இட்டு, 

» 
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Cam/o-mile, s. சாமந்தி, சாமக்திப்பூ. 

Camp, s. கூடாரம், பாசறை, பாடி, பா 

டில் 
Camp, v. a. கூடாரமடித்தல், பாளையமி 

மங்குதல். 
Cam-paign’, s. சமனானபூமி, வெளி, பா 

ளையமிருக்கும்ஸ்தானம். 

as time, பாசறையிற்றங்குங்காலம். 

Cam'phor, s. கற்பூரம், பாலுகம். 

Cam'phor-ate, 
Cam'phor-a-ted, “ : கற்பூரங்கலந்த. 

Can, 8. Gunso, பானபாத்திரம், & 

வளை. 

Can, v. n. எலுதல், கூடுதல். 

he can do it, அவனாற்செய்யஎலும், 

அவன்செய்வான். 

Ca-nal/, s. பருவாய்க்கால், வெட்டாறு. 

Cancel, v. a. அழித்தல், ழெக்குதல், இ 

அதல், சரிக்கட்தெல். 

as annul, அழித்தல்; மாற்றுதல், மிக்கு 

தல். 

Can-cel-la'tion, s. இறுக்கு, கறு. 

Can’cer, s. el, விப்புருதி. 

in the face, கன்னவிப்புருதி. 

open and round, அருவடிப்புண். 

‘perforating the ‘cheek, கொரிப்புப் 

நி, 
zodiacal sign,  கற்கடகலிராசி, ௩ 

"ள்ளி. 
Can/cer-ate, v.n. பிளவையாகுதல். 

3 
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Can-cer-a'tion, s. பிளவையாகுகை. 

Can'cer-ous, a. பிளவையான, 
matter, ௫. 

Can’cer-ous-ness, s. பிளவைகொண்டி 
 ருக்குக்தன்மை. 

Can'did, a. சத்தமான, வெள்ளையான. 

fair, open, தாராளமான, தெளிவான, | 

வெள்ளையான, வெளியான. 
mind, திறந்தமனம், சுத்தமனம். 

Can’di-date; s. தேடுநிறவன், s1@@na 
ன்; வேலைகேட்றெவன், பக்குவன். 

Can‘did-ly, adv. தர மனந்திற 
அதுல் eh 

4 Can‘did-ness, s. <p கபடில்லா 

\ 
" 

் மை, சுத்தம். ey 

- Can‘dle, s. மெ முகுதிரி. NAN! 

 Can'dle-light, s. மெழுருதிரியஜெளி. 
as light, பிரகாசம், ஒளி. ' 

105 

| Can’non-shot, 

CAN 

Can’dle-stick, s. வlிளக்குத்தண்டெ Suw 
தீதிகை, 
with branches, Aணdைவிளக்கு. 

Can‘dor, s. sப உன்மை, மனச்சுத்தம். 
Candy, s. இனிப்புப்பண்டம். 
Cy, v. a. கனிகளையினிப்புப்போடு 

தல், கற்கண்டுவிளைவித்தல். 
Can'dy, v. n. கற்கண்டுவிளைதல். 
Cane, s. பிரம்பு, மூங்கில். 

as sugar-cane, கரும்பு. 
as walking staff, maéCanev. 

Cine, v. a. பிரம்பாலடித்தல், கோலால 

19. 556. 
Ca-nine’, a. sாய்த்தனமான. 

appetite, ga@puu®. 
madness,  விசர்நாய்க டித்துண்டான 
பயித்தியம். 

Can‘is-ter, s. ஈயப்பெட்டி. 
Cank’er, s. வாயலியல், வாய்ப்புண். 

a coroding ulcer, Wlorena a9 4114 a7). 
in trees, ம7அலியல், சதா. 

Cank’er, v.a. D405 50,1 cr CHEGSEO: 
Canker, v.n. கெடுதல், கறைப்படுதல். 

Cank'er-ed, a. கெடுக்கப்பட்ட, கறைப் 
பட்ட. 

Cank’er-worm, 8. மயிர்க்குட்டி,எரிபுழு: 
Can’ni-bal, s. sரமாமிசபட்சணி, சாடி 

லி, சாட்கூலி. 

Can’ni-bal-ism, s. sரமாமிசபட்சணம். 

Cannon, s. Sam). 

Can-non-Ade’, s.  பீரவ்கியினால்வெடி 
வைத்தல், பீரங்கியின்வெடிதீர்கை. 

Can-non-ade’, ». a. பீரங்கியாற்சுட்டுத் 
தகர்த்தல். 

Can‘non-ball, . குண்டு,  பீரங்கிக்கு 
"ர ண்டு. 

Can’non-proof, s. ீரங்கிக்குண்டுகளால் 
உடைக்கக்கூடாதது. 

Can-non-ier’,s. பிரங்இயிலக்கேற்று 
வோன். 

Can‘not, v. n. கூடாதிருத்தல், எலாதிரு 

திதல். 
I cannot, என்னாலேகூடாது, என்னா 
லேமுடியாது. 

Ca-née', ௧. வள்ளம், சிற்றோடம். 

Can’on, s. கட்டளை, குத்திரம், குட்சம், 
ஒழுங்கு; திட்டம், wane’ ன் 
ம், லிதி. 

Nt 
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a law, Ga sewsg Gore. er. 
ecclesiastical, அங்கிகரிக்கப்பட்ட 
கோட்பாடு, நியமிச்சப்பட்டவிதி. 
sacred canon, வெதப் பிரமாணம். 

Ca-non‘ie-al, a. drwாணத்திற்கேற்ற, 
writings, வேதப்பிரமாணவாக்யெங் 
கள், சுத்தவேதம். 

Ca-non’ic-al-ly, adv. 
லசைவாய. 

Ca-non’ic-als, s. (pl.) குருத்துவவுடை க 
ள், குருக்கோலங்கள். 

Can‘on-ist, 8. பிரமாணிகனி, வேதப்பிர 
 மாணிகன், வேதசாஸ்திரி. 

Can-on-i-za‘tion, s. சத்தாத்துமாக்களோ 
டேதொகைப்படுத்துகை. 

Can'on-ize, v. a. சுத்தவாளரோடேதொ 
கைப்படுத்தல். 

Can'o-pi-ed, s. மேற்கட்டியுள்ள, wets 
லான, கூடாரமுள்ள. 
chair, or bed, சப்பரமஞுசம், கூடார 
க்கட்டில். 

Can'o-py, s. மேற்கட்டி, விதானம், வா 
ணி, வாசனி. 

Can‘o-py, va. சவிதிதல், விதானித்சல். 
Can’o-py, v.n. sவிதல், மேல்வளைசல். 
Ca-no'rous, 4. இன்னிசையான. 
Cant, s. கொச்சை, இழிசனர்மொழி. 

as pretension to goodness, sள்ளஞா 
னப்பேச்சு, மாரீசம். 
as toss, தள்ளு, எறி, உந்து 
as unauthorized’ terms, பயில், குழூ 

 உக்குறி, குறிப்புச்சொல். 
as whining, சணுக்கம், ' மாரீசப்பே 
ச்சு. vO) 

Cant, v. a. TH SO, Sor OF SO, உந்துதல், 
Can-ta'tion, s: uரடுகை. 
Can-teen’, s. பெரியபோகணி, கெண்டி , 

கமண்டலம். 

Canter, s. பாய்ச்சல், குதிரைப்பாய்ச்ச 
ல், வானரகதி, இரேசிதம்,. வாவு. 

Cant'er, v. 2. பாய்தல்,தாவுதல்,வாவுதல். 

Can-thar'i-dés, s. (pl.) எரிவண்டுகள். 
Can/ti-cle, 8. பாட்டு, ததம். * 

Cant'ing-ly, adv. Qsecenednme மாய 
- சாலமாய். rth 

Canto, s. செய்யுட்பாகுபாடு, 

C an’ton, s. மாகாணம். 
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 Can'ton-ment, s. பேரர்ச்சேவகருக்குறி 

| 

யமித்தஇிடம், படையிருப்பு. 

Canvas, s. இரட்டுப்புடைவை, சணல் 
தாலாற்செய்தஇரட்டப்புடைவை. 
as sail, மரக்கலப்பாய், கப்பற்பாய். 

Canvass, v. a. ஆராய்தல், விசாரித்தல், 
சோதித்தல். 

as debate, விவகரித்தல், கியாயமுத்த 
ரித்தல், விவாதித்தல். 

Can'vass, v. ௩. கேட்டல்,  வகைதேடுத 
ல், சம்மதஞ்சொல்லும்படிகேட்டல். 

Can’vass-er, 8. சம்மதச்ச ட்டக்கேட்போ 
or, சம்மதச்சட்த்தொகைபார்ப் 
போன். 

Cany, a. பிரம்புள்ள. 
Cap, s. தொப்பி, குல்லா, 

as the covering of the ஓட் 
head of a cane, &c. i ம்புரி. 
of the knee, Gுyங்காற்சில், 

Cap, ». a. மூடல், பூண்போகதெல், = 
ரைபோடிதல். 

Ca-pa-bili-ty, s. கெட்டி, திராணி, சா 
மர்த்தியம், வல்லபம், தகுதி. 

Ca’pa-ble, a. சமர்த்தான, திராணியுள்ள 
தகுதியான. 
person, கெட் டிக்காரன், காரியவான், 
காரியசமர்த்தன். 

Ca'pa-ble-ness, s. சாமர்த்தியம், வல்லப 
ம், திராணி, திறம், யோக்கியம், வி 
வேகம்.. 

Ca-pa cious. a. தன்ன இடங்கொ 
ண்ட, தாராளமான. 

Ca-pa/cious-ly, adv. விசாலமாய்; விரி 
வாய், தாராளமாய். . 

Ca-pA/cious-ness, s. விசாலம், விரிவு. 
Ca-pac'i-tate, v. a. சாமர்த்தியப்படுத்து 

தல், மனேவிருத்தியாக்கல். . 
Ca-pac'i-ty, 8. pi பிரமாணம். 

as ability, Q கட்டி, சாமர்த்தியம், திரா 
. ணி, தத்துவம், விவேகம், விதரணம். 
as qualification, திறம், தகுதி, வல்ல — 

பம்; யோக்கியம். 
as profession, க்கக், தொழில், 
உத்தியோகம், நிலை, இயல்பு. 

as size, படி, அளவு, மட்டுத்திட்டம், 
பிரமாணம். 

Cap-a-pie’, adv. சருவாங்கமாய், த 
திபாதமாய். 

I 
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Cap‘i-tal-ist, 5. முதலுடையவன, 

CAT 

Ca-par/i-son, 8. கதிரைச்சேணத்தின் 
மேல்விரிக்குஞ்சித்திரக்கம்பளி. 

Ca-par‘i-son, v. a. குதிரைச்சேணத்தின் 
மேல்சித்திரக்கம்பளிவிரித்தல். 

Cape, s. தேசத்தினெல்லை. 

of a garment, sமுத்துப்பட்டை. 
as head land, னை, sகடல்முனை, 
கோடி. 

Ca’per, s. அள்ளு, குதிப்பு, களியாட்ட, 
பாய்ச்சல். 

Ci'per,». n. பாய்தல், குதித்தல், களியா 
ட்டப்பண்ணுதல். 

— Capiil-la-y, a. மயிர்போன்ற, மெல்லிய. 
tube, சறுதுவாரம். 

Cap’i-tal, s. Aரேஷ்டமானது, தலைமை 
யானது, பிரதானமானது, விசேஷ 
மானது. 
as metropolis, இராசமாநகரி, இராச 
தானி, தலைப்பட்டினம், தாய்ஈகரி, 
as stock, கைமுதல், கையிருப்பு, மு 
SD COM LD. 
of a pillar or columns தலைப்பு. 
long, குறுந்தறி, போதிகை. 
round, குடம், தூணின்குமிழ். 

Cap'i-tal, a. முதற்பட்சமான, தலைமை 
யான, முக்கியமான, முதன்மையா 
ன, விசேஷமான. 
crime, கொலைக்குரியகுற்றம். 
as criminal, கொலைக்கேதுவான. 
as great, பரிய, பெரிய, மகா. 

letter, பெரியவெழுத்து. 
stock, முதல், முதலிருப்பு. 

செல் 

வன், திரவியவான். 
 Cap'i-tal- ly, adv. முக்கியமாய், திறமாய், 

பெரியதாய், விசேஷமாய். 

Cap-i-ta'tion, s. தலைலிதம், வரிப்பணத் 
சொகை. 

as tax, தலைவரி. 

Cap'i-tol, s. மsகாநாடுகூடஞ்சாலை. 
Ca-pitu-late, v. a. ஒப்படைபண்ணுத 

ல், கோட்டைஒப்புக்கொடுத்தல். 

Ca-pit-u-la'tion, s. ஒப்படை; கோட் 
டையொப்படை. 

Cap/no-man-cy, 8. புகைபார்த்துக்கு றிய 

றிதல், புகையி ற்சகுனம்பார்த்தல். 
Ca'pon, 5. ஈலவன்சேவல், 'விதையெடு 

த்தசேவல். 
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Ca-price’, s. எண்ணம், ' அடிக்கொருநி 
னைவு, எழுந்தமானம், லீணெண்ணம். 

Ca-pri‘cious, a. எழுந்தமானமான, அடி 
க்கொருநினைவுள்ள. 

Ca-pri’cious-ly, adv. எமழுந்தபடி, நினேத் 
SU, அடிக்கொருநினைவாய். 

Ca-pri’cious-ness, s. எமழுந்தமானம், ௭ 
ண்ணம், நினைத்தபிரகாரம், அடிக் 

கொருநினைவு, திரிபுள்ளது. 
Cap'ri-corn, ’ : 
Cap-ri-com'us, © j Wer, மகரம். 
Cap-size’, v. a. கவிழ்த்தல், புரட்டல். 

to be capsized, sa psa, புரள்தல். 
Cap'stan, பாரஞ்சாம்பி,. நங்கூரம் 
Cap'stern, “ வாங்கி. 

Cap'sule, s. வித்திருக்கறசவ்வு. 
for ores, ககை, Gaidar. 

Cap'su-lar, குழாயான, குகையி 
Cap’su-la-ry, “ னுள்வெளியான,பை 

போன்ற. 

ligaments, சந்துகளின்நிணமரம்பு. 

Cap’su-late, கோதுக்குள்ளான, 
Cap'su-la-ted, ‘| கோதுக்குள்ளிருக் 

இற. 
Cap'tain, s. சேர்வைக்காரன். 

as chief commander, சேனாபதி; ட 

டைத்தலைவன், தீளகத்தன். 

of a vessel, சம்பானோட்டி, கப்பல 

ஓட்டி; கப்பற்காரியாதிகாரி, மீகாம 
ன், மாலுமி [கம். 

Cap'tAin-cy, s. சேர்வைக்காரனுத்தியோ 

Cap’tain-ship, s. . சேர்வைக்காரத்துவம், 
தலைமை, முதன்மை, அதிகாரம், தள 

கத்தத்துவம். 
Cap'tion, s. ஏகப்படெதுகை. 

preamble, பொழிப்பு, முகவுரை, பா 

யிரம். 

Cap'tious, a. குதர்க்கமான, குற்றம்பிடி 

க்க. | 
person, குதர்க்க, தர்க்கக்காரன். | 

to be captious, கGற்றம்பிடித்தல், அ 

ணுக்கம்பிடித்தல். 

Cap'tious-ly, adv. எதிரிடையாக, குலக 
கடியாக. 

Cap'tious-ness, s 

குற்தம்பிடிக்ிறகுணம், 
கல 

ல்க ப் 
வெட்டமெ 
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Captivate, v. a. மயக்குதல், கவர்தல், | 
பிடித்தல், வசப்படுத்தல். 

as seize by force, or take prisoner, # 

றைபிடித்தல், அடிமைப்படுத்தல். 
Cap’ti-va-ting, a. bus GON, வசப்படுத் 
தகிற, 
person, வசமாக்குவோன், 
திறவன், வ£கரன். 
style, சொல்விற்பனனம், வாசகத்தி 
தமை, வசனச்ரிறப்பு, வாக்குவிற்ப 
ன்னம், 

Cap-ti-va’ tion, 5. ய்யா, சிறைப்பி 
PLL, அகப்படுத்துகை., 

Cap'tive, s. Pap, சிறையாகப்பிடிபட் 
LCT, தாசன, அடிமை: 

Cap'tive, a. Aறையான. 
Cap-tiv'i-ty, s. Aறையிருப்பு, அடிமைத் 

தனம், தாசிகம். 
Captor, s. சறைபிடித்தவன், அகப்படு 

தீதினவன். 
at sea, sடற்குறையாடுவோன். 

Cap'ture, s. சறைபிடிப்பு, அகப்படுத்து 
கை, 
the thing taken, ௮கப்பட்டபொருள், 
குறைப்பொருள், கொள்ளைப்பொ 
ருள். 

Cap’ture, v.a. பிடித்தல், சிறைப்படுத்து 
தல். 

Car, s. தேர், இரதம், சயந்தனம். 
flag of, தேரிடக்கியம், தேர்க்கொடி. 
platform of, பலகைப்பர, சாரம், ஆ 
தாரம், தட்டு, பீடிகை. 

the whole top of, கெொரடுங்கை, கேட 
கம். 

Car'a-bine, 
Car’bine, 

Car‘a-van, s. பயணம்போகதிறவத்தகர்கூ 
ட்டம். | 

Car-a-van'sa-ry,s. வியாபாரிகள்தங்குஞ் 
சத்திரம். 

Car'a-way; s. ஒரவகைச்£ரகம், 
Car'bon, s. சத்தக்கரி 

Car’bon-ate, s. கsரித்திராவகங்கூடியது. 
Car-bon’ic, a. சத்தக்கரியான, கரியாலா 

ய. 
Car’bun-cle, s. எரிபந்தமானபரு, பரும் 

புண். 
asagem, குறியகரந்தம, மாணிக்கம், 
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Car'ca-net, s, wணிக்கோவை. 
Cir'cass; s. ணம். 

the frame, உடன்முழுவெலும்பு; கங் 
காளம்: 

Card, s. ட்டு, வினயாட்டுக்கதொடு. . 

for carding, வ்லமரோமருகவிக்ஸித் 
றைப்பனனுங்குச்சு. 

Card, v.a. எஃகுதல், பன்னுதல், சூர் 

தல். 
Card’a-mom, s. ao). 

Car‘di-nal, s. பாப்புவுக்குப்பட்டங்கட் 
டுவோன். | 

Car'di-nal, a. தலைமையான, பெரிய, டி 

ரதான. 
numbers, எண்பெயர். 
points, பிரதானதிசை. 

Care, s. எச்சரிக்கை, பத்திரம், சாவதா 
னம், சாக்ரதை, கவனம். 

as charge, UITD, பொறுப்பு, பாடு, 
வசம், காவல், விசாரிப்பு. 
as concern, sவலை, எண்ணம், சிந்த 
னை, விசாரம், விசாரணை. 
as attention, sவனம், நினைப்பு, கருத் 

அ, விழிப்பு. 

oversight, பராபரிப்பு, பார்வை. 

as regard, பேணம், கவனிப்பு; எண் 
ணிக்கை. 

to take care of, ஆதரித்தல், சாயத் 

தல், பேணுதல். 
Cire, v.n. எண்ணுதல், கவனித்தல், ௧ 

வலைப்படுதெல்; விசாரப்பதெல், பனு 
வாய்பண்ணுதல், விசாரித்தல், பராம 

ரித்தல், பேணுதல். 
Ca-reen’, ». a. மரக்கலம்பழுதுபார்க்க, 

வொருச்சாய்த்தல்: 

Ca-reer’, 8. ஓட்டம், கதி, ஈடை, வேக, 

ம, போக்கு, நடப்பு. 

Ca-reer’, v. n. விரைவாய்க்செல்லுதல், 
வேகமாயோடுதல், 

Care'ful, a. எண்ணமுள்ள, விசாரமான,, 
கவலையுள்ள. 

as attentive, கவனிப்புள்ள, கவனமு | 
ள்ள, கருத்துள்ள. 
as cautious, பத்திரமுள்ள, paren yee 
கையான, சாவதானமான., 
as diligent, உழைப்புள்ள, பிரயாசமு 
ள்ள. 

) 
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as provident, economical, UgrwிL | 

புள்ள, நிருவாகமுள்ள,. செய்காரிய 

முள்ள. 
as watchful, சாக்ரெதையான; விழிப் 

- யுள்ள, சாவதானமுள்ள. 
Care/ful-ly, adv. பத்திரமாய், பேணமா 

ய், விழிப்பாய். 

to take care, பத்திரம்பண்ணுதல், பே 

ணுதல். 
Care'ful-ness, s. எண்ணம்; விசாரம், சா 

வதானம், கவலை. 

as caution, எச்சரிக்கை, பத்திரம், 
as vigilence, விதிப்பு, சாக்கிரதை. 

Cire'less, a. அசட்டையான, பத்திரம 
ற்ற; எண்ணாத, எழுந்தமானமான, ௧ 
வனமற்ற. 
a careless man, அயர்திக்காரன், ௮௪ 
ட்டைக்காரன், நிர்விசாரன். 
woman, நிர்லீசாரி, அயர்திக்காறி, 

Care'less-ly, adv. qஏசட்டையாய், பரா 
முகமாய், சுமமா. 

Care’less-ness, s. ஏசப்டை, wid, 

எண்ணாமை, பராமுகம், குதனைக்கே 
டு, தேடாமை, பராகண்டிதம். .... 

Ca-ress’, s. சராட்டு, கோதுகுலம், தழு 
வுகை. 

Ca-ress' 0. a. பரிவுபண்ணுதல், சீராட் 

தல், அணைத்தல், தழுவுதல், 
Ca/ret, 5. புள்ளடி, அடையாளம. 

in jewelry, மாற்று. 

Car'go,s. ஏற்று, ஏற்றுமதி, கேள்வு; தோ 
ணிப்பாரம், கப்பற்சரக்கு. 

Car‘i-ca-ture, s. நிந்திதமானசித்திரம், நி 
க்தி: 

Car'i-ca-ture, v. a. நிக்திதமான பாவனை 
காட்டதெல், 

Ca-ri-os‘/i-ty, s. குத்தை, சொள்ளை. 
bone, நொருக்கல். sa 

Ca'ri-ous, a. குத்தைபற்றின், உழுத்த, 
சொள்ளைப்பட்ட. 
tooth, கத்தைப்பல். 

| Carman, ௧. பண்டிச்சாரதி, இரதசாரதி. 
_ Car-min’a-tive, s. வாயுவைத்த ணிக்கும 

ருந்து. 
Car‘mine, 5. செவப்புமை. 
Car’ nage, 8. கண்டதுண்டம், சன்னாபி 
.ன்னம், சங்காரம், சருவசங்காரம். 

A Car’ nal, a, மாமிசத்துக்கடுத்த, 
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knowledge, yaurs®. 

pleasure, Aற்றின்பம். 
as lecherous, காமலிகாரமான, விரக 
தாபமுள்ள. 
as sensual, unregenerate, சென்மசு 
பாபமான, இலவுககமான. 
in a Bible sense, இலவு, சிற்றின் 
பமான. 

Cகr'nal-ist, s. காமி, விடன், கார்த்தன். 
Car-nal'i-ty; s. sாமலிகராரம், சிற்றின்ப 

ம், பிரபஞ்சவாஞ்சை. 
Car'nal-ize, v. a. மோகத்துக்கு ட்படுத்து 

தல். 
Car'nal-ly, adv. மோகாதுரமரய். 

Cir'nal-mind'ed-ness, s. Sou @euup 
அ, இலவுகரிர்தை. 

Cir-na'tion, s. ஒருவகைப்பு. 

Car-nel'i-an, s. ஒருவகைலயிரக்கல்,. 
Car‘ni-fy, v.n. தசைபிடித்தல், கொழுக் 

குதல். 
Car-niv'o-rous,a, மrமிசபட் சணமுள்ள. 

animal, மாமிசபட்சணவிலங்குகள், 
இலையுணாவிலங்கு,..வியாடம். 

Car-nos'i-ty, s. sழலை, கழலைக்கட்டி. 
Car'ol, s. பாட்டு, பேரின்பப்பரட்டு, 

ஞானப்பாட்டு. 
Car'ol, v. a. பாடுதல். 
Ca-rous'al, s, விருந்துக்கொண்டாட்ட 

ம், உண்டாட்டிெக்களியாட்டு, 
Ca-rouse’, s. வெறிவிருந்து. 
Ca-rouse’, v.n. கு।௭த்தல், வெறிகொள் 

ளூதல், களியாட்டுக்கொள்ளல். 
Ca-rous’er, s. sளியன். 
Carp, 5. சயல்மின், செண்டையீன். 
Carp, ». ௩. தர்க்கம்பண்ணுதல், கவ்வுத 

தல், பிடித்தல். 
as censure, 6.50), குறைசொல்லுத 

ல், குற்றம்பி டித்தல். 
Car'pen-ter, s. தச்சன். 

Car'pen-try, 8. தச்சுவேலை, தச்சவேலை. 
Carp’ er, $. GSIEG, குதா்க்கக்காரன், த 
fae வாதாடி. 

Car ‘pet, s. கம்பளம், இரத்தினக்கம்பள 
ம், சமுக்காளம். 

to be on the carpet, Pree 
Osa, லிசாரணையில்நிற்றல். 

Car’pet-ing, s. sed pares வர்கம் 
க்காளம். 
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Carp'ing, s. குதர்சக GLEE, தக | 
“தம் 

Carp'ing-ly, adv. குதர்க்கமாய். 
Car'riage, s. BEL, மடத்தை, பாவனை, 

போக்கு, பாங்கு, ஒழுக்கம். 
borne by men, s7வாகனம், யானம், 
மஞ்சம், தண்டிகை, சிவிகை. 
drawn by cattle, பாண்டில்பூண்டஜ 

mB. 
as carrying, சுமை, சுமத்தல், கா, ௭ 
ற்று, எடப்பு. 

as pay for conveying, சுமைகூலி, a 
ற்றுக்கூலி, காக்கூலி. 

as vehicle, இரதம், வாகனம், யானம், 
பண்டி. 

Car'ri-er, s. சுமைகாரன், சுமையாள், 

காக்காரன். 

Car'ri-on, s. செத்தழுகன பிணம். 

Car'ri-on, a. றைந்தழுகயபிணத்துக்கடு 

தீத. 
Carrot, s. வெண்செவப்புள்ளஓஜர்ழெ 

ங்கு. 

Car'rot-y,a. வெண்செவப்புள்ளழங்கு 
போன்ற. 
hair, செம்படைமயிர். 

Carry, »v. a. தரித்தல், தாங்குதல், எடுத் 
தல், ஏந்துதல். 
as convey, சமந்துபோதல். 
as behave, carry one’s self, #-_ ge. 

as effect, rLப்பித்தல், நிறைவேற்று 

தல், செலுத்துதல். 
as alow imply, காட்டுதல், காண்பித் 
தல். 

as urge, bear forward, werensGwal 
விடுதல், மனதையெழுப் பிவிடுதல். 

all before one, ௮ த்தள்ளிக்கொண் 

டுபோகுதல், வெல்லுதல், வாரிக்கொ 
ண்டுபோதல். 
a point, நிறைவேற்றுதல், செலுத்து 
தல். 
a seige, &c. பிடித்துக்கொள்ளுதல். 
a vote, சங்கத்தைச்சம்மதிக்கப்பண் 
ணுதல், காரியத்துக்குச்சம்மதிக்கப்ப 
ண்ணதல். 
away,as water, wind, அள்ளிக்கொண் 

டிபோகுதல்,வாரிக்கொண்டுபோதல். 
inhand,பிடி த்தல், கையிலே ந்திக்கொ 
ண்டுபோதல். 
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off, kill, அள்ளிக்சொண்டுபோகுதல், 
சொல்திதல் 
on, ஈடப்பித்தல், செய்தல், செலுத்து 
தல். 

on a series, தொடுத்தல், கோத்தல், ௧ 
ட்டுதல்., ~ 

on war, பேரராடுதல், போர்செய்தல் 
out, வெளியேகொண்டுபோகுதல், நீ 
ட்டுதெல். 
a palankeen, or a burden with a pole, 
காவுதல். 
up a wall, எழுப்புதல்; சட்டியெழுப் 

புதல், கட்டியுயர்த்துதல். 
through, மு£யத்தாங்குதல் , சத்தியா 
க்குதல். 

Cart, s. பண்டி, சகடம். 
Cart, v. a. பண்டி யிலேற்றிப்பொதல். 
Cart'age, , பண்டியிலேற்றிக்கொண் 
Cart/‘ing, ~ டுபோகுகை. 

as hire, பண்டிக்கூலி, பண்டிவாட 
கை, பண்டிச்சத்தம். 

Car'tel, s. இருகட்சியிலும்பட்ட சிறை 
களைமீட்வைக்கச்செய்யும்உடன்பி 
டிக்கை,தாசபாலனஉடனபிடிக்கை. 

Carter, s. பண்டிக்காரன். 
Cir'ti-lage, s. சவ்வு. 
Car-ti-lag’in-ous, a. சவ்வான,சவ்வுள்ள. 
Cart'ing,s. பண்டி யிலேற்றிப்போகுகை. 
Cart'-load, s. பண்டி ப்பாரம்,பண்டியே 

ற்றம். 
Car-téuch’, s. வெ।டமருந்துப்பெட்டி. 
Car'tridge, s. தோட்டா, ஒருவெடி மரு 

CIE FROM, 
Cart'-rope, s. பண்டிச்கயிறு. 
Cart-rut, s. பண்டியுருள்பஇிந்தப திவு. 
Cirt'—wheel, s. உருளை, சில். 
Cartwright, s, பண்டிசெய்வோன். 
Car’ ‘un-cle, s. GQ, ur AWersipsss 

ள்; புட்களமணி. 
Carve, v. a. வெட்டுதல். 

as sculpture, Aத்திரம்வெட்டுதல் AS 
திரங்கொத்துதல்,சத்தரம்பொளிதல். 
as apportion, பஇர்தல், பகுத்துக்கொ 
டுத்தல். 

as select, தெரிந்தெடுத்தல் , தனக்கெ. 
ன்றுவைத்தல். 
as plan, வகைபண்ணுதல், நிருவாக 
LOLI ண்ணுதல். 

: 
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Carver, s. கொத்துவேலைகாரன், ASH) 
ரகாரன், யவனன். 

as carving knife, வெ।ட்ஈப்பதிருங்க 

த்தி. 
of meat, வெட்டிப்பகருறெவன். 

Carving, s. கொத்துவேலை, . சித்திர 
வேலை. 

Cas-cade’, s. மலையருவிலீழ்வு, மலையி 
ன்வீழாறு. 

Case, s. பெட்டி, பேழை, உறை, 
character of disease, லயரதியின்கூ 

அ, குறி, குணம். 
circumstance, காரியம், நிருவாகம், 
வர்த்தமானம், விருத்தாந்தம், விதம், 
கூறு. 
condition, தன்மை, இயல்பு, நிலைமை. 
lawsuit, வழக்கு, பிராது, வியாச்யெ 
ம், விவகாரம். 

matter, subject, question, sாரியம், 
sheath, உறை, கூடு, தூணி. 
as state of body, சரீரத்தன்மை, கு 
ணம். 
in botany, ot Hunter, பொத்தி. 
in grammar, வேற்றுமையுருபு. 
in case he come, ஏவனவந்தால், வ 
ரச்சம்பவித்தால். 
in either case, எப்படியும், எவ்விதத் 

திலும். 
in my case, என்காரியத்திலே, என் 
னளவிலே. 

Case, v. 4. உறைபோடுதல், உறையிற் 
போடுதல், கூட்டிலடைத்தல். 

Case’hard-en, v. a. புறவயிரமாக்குதல். 
Case’ment, s. சறெசாளரம். 
Case'worm, s. கூட்டுப்புழு. 
Cash, s. sாச, பணம், நாணயம். 

in hand, கையுரக்கம், கைப்பணம், 
கையிருப்பு, உரக்கம். 

Cash, v. a. காசுமாற்றுதல், கார்சன் 
டியல்மாற்றுதல். 

Cash’—ac-count’, s. பணக்கணக்கு, கா 
சுககணக்கு. 

_ Cash'-book, s. பணக்கணக்குப்புத்தகம். 
 Cash-ier, s. பொக்கிஷகாரன், கணக் 

கன. 

 Cash-iér, v. a. உத்தியோகத்தைவிட்டுத் 
தீள்ளுதல், தள்ளுதல். 

_ Cash’~keep-er, s. கணக்கப்பிள்ளை, 
ALA 
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| Cising, s. உறை, மூடி, கூடு, 
Cask, s. பத்தல், பேழை, பீப்பா. 
Cisk’et, s. மிழ், செப்பு, கரண்டகம், 

பணிச்செப்பு. 
Cisque, 8. தலைச்சீரா. 
Cas'sia, s. இலவங்கம். 
Cas'sock, s. ஆசாரியவஸ்திரம். 
Cast, s. ஏறி, லிச்சு, தாக்கு. 

as form, shape, a4 வ, அகாரம், ஆகி 
ருதி, சாயல். 
as glance, Core, கண்ணெறிதல், 
கண்பாய்ச்சல். 
as hue, tinge, Aிறச்சாடை, நிறச்சா 
யல். 
of countenance, SFFrwa, முகச் 
சாடை, நொக்கு. 

of mind, மனசசாடை, 

க்கு. 
Cast,v. a. எறிதல், போடுதல், Sigh. 

as a wrestler, வlிழுத்துதல், போட்டி 
விடுதல். 

as condemn, convict, கற்றங்கண்டுதி 
ர்த்தல். 

as decide by vote, மேற்கொள்ளுதல், 
வெல்லுதல், சீட்டவிழுதல். 
as found, cast metals, வார்த்தல், உரு 
வார்த்தல், 

as make preponderate, sதிக்கச்செய் 
தல். 
as overcome, வெல்லுதல், அடித்தல். 

மனப்போ 

as plan, contrive, பாயம்பண்ணு 
தல். 

as shed, moult, sமழற்றுதல், உதிர்த்த 
ல், உலுக்குதல், சொரிதல். 
as sow, விதைத்தல். 
as sprinkle, தெளித்தல், அவுதல். 
as strew, cast dust, &c. அரற்னுதல், தூ 

வுதல். 
a benign look, sண்வைத்தல், கடாட் 
சம்பண்ணுதல். 

as glance, ஏதிட்பெபார்த்தல், கண் 
ணெறிந்துபார்த்தல். 
anet, வலைவலிசுதல், வலைபோடுதல். 

a shadow, நிழலிதெல், நிழல்வீசுதல். 
a stench, sாற்றம்வீசுதல்,  நரற்றம்பி 
டித்தல். 

anchor, கங்கூரம்போகதெல், 
arrows, எயதல், பிரயோடித்தல். 
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away, எறிக்துபேரடுதல், கழித்தல். 
away, asliquids, ஊற்றுதல்  எற்றுதல். | 
away, as shipwreck, sப்பலைச்சேதப் 

படுத்துதல். 
by, reject, sழித்தல், தள்ளுதல். 
dice, பாய்ச்சிக்கை உருட்டுதல் ca 
அருட்கதெல். 

down, வீழ்த்தல், அக 
down, as sorrowful, § இத்தல், வெட் 
குதல், தலைகவிழ்தல். 
forth, இழைத்தல், தள்ளுதல், ஒழ, 
தல். - 

forth branches, roots, விடல். 
from the mouth, sக்குதல், கொப்பளி 
G5. 
fruits, leaves, உதிர்த்தல். 

"in the teeth, இதித்துரைத்தல், இகழ் 
சசசொல்லுதல், இழுக்குச்சொல்லு 

தல், சுடப்பேசல், வடுச்சொல்லுதல். 
lots, சீட்ட்போடுதல், ese ire 6D 
டுப்போடுதல். 

off, கழித்தல், கழற்றுதல், தள்ளுதல், 
னல்; இறக்குதல். 

off தை களைம்துபோடுதல். 
one’s self down, விழுதல், குதித்தல், 
யாய்தல். 
one’s self on for protection, ‘அடைக் 
கலம்புகுதல், சரண்புகுதல். 
to devolve on, ஏற்றுதல், சாட்கதெல், 

சுமத்துதல், பொறுப்பித்தல். 
to throw in, உள்ளேபோடுதல், பாய் 
ச்சுதல், 

“Out; தள்ளுதல், அரத்துதல், 'வருச்சித் 
தல், நிஸ்கறித்தல், விலக்குதல். 
rays, 7550; கதிர்வீசுதல்,' கார் 

அதல். 
up, compute, sணக்குக்கூட்டெல், ௧ 

ணக்கிடுதல், தொசைபார்த்தல். 
~ up, stock in hand, வ்மயிருப்பைக்க 

ணக்கிடுதல். 
up; vomit, வாந்திபண்ணுதல், சத்தி 

தீதல், கக்குதல். 

up waves, க் த் 
தல். | 

the young, sருவழிதல், ' கீரைகன்று 
போகதெல், கரைகுட்டிபோடுதல், ' 

I cast myself on you, பட area | 
க்கலம், : 
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to be cast down, dejected, மனஞ்சோ 
ம்புதல், மனம்அங்குதல், 

Cast'a-net, 8. QUE ESET SLY. 
Cast'a- “way, 8. தள்ளப்பட்டது, 'கைவி 

டப்பட்டது. | 

Cast'a-way, a. தள்ளப்பட்ட. 
as forsaken, கைவிடப்பட்ட. 

Caste, s. சாதி, வருணம், குலம். 
The four great divisions of Hindu Society. 

1 Brahmins, பார்ப்பார், குத் ரர். 
2 Chetriyas, (kings,) சத்திரியர். 
3 Vaisyers, (merchants, cultivators, 

herdsmen,) வைசியர், 
4 Sudras, (all below the above,) Gs 

திர். 
Caster, s. எறிதிறவன். 

as calculator, sணச்கன். 
as caster of fortunes, sணிதன், குறி 
காரன். 
a stand for small bottles, க ப்பிதாற்டி, 

Cas'ti-gate, v.a. அடித்தல், சட்சைபண் 
ணுதல். 

Cas-ti-ga'tion, s. அடி, தீண்டம், சட் 
சை, தண்டனை, தண்டிப்பு. 

Cas'ti-ga-tor, s. AL ASG naar, தண்டி. 
&&) na or. 

Cast'ing, s. வார்ப்பு. 
net, வீச்சுவலை. 
vote, 60uS9we_serE_@, 
as throwing, ese. 

Cist—iron, s. Sனச்சட்டி, கறிகலந்த 
விரும்பு. 

Cas'tle, s. கோட்டை, அண். 
Cas'tle-build'er, s. வக கொள 

வன், மனோரதியன். 
Cas'tled, a. கோட்டைக்குட்பட்ட, ௮ 

ரணுக்குட்படட. 
Cistling, s. அழிகரு.. 
Cas'tor, s. ஆமணக்கு, சிற்றாமணக்கு. 

as beaver; Pர்காய்.. 
of the beaver, Pர்காயின்சவாது. 
of a horse, ப? 
கச்சாய். | 

| Cas'tor-oil, s. ஆமணக்கெண்ணெய். 
Cas'trite, ». 4. ஈலமடித்தல்,  ஈலந்தட்டு 

தல், விதைவாங்குதல்,. ப்ட் 
|! தல் ன் திஸ், 
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_ Cas-tra‘tion, s. rலமெடுப்பு, விதைவரங் 
குகை, சலகுசெய்கை. 

Cas'u-al, a. தற்செயலான, இடை யூரறான. 
as occasional, nியதியின்றிச்சம்பவிக் 
கற, இடையிற்சம்பவிக்றெ, நூதனச 

| ம்பவமான. 
. Cas'u-al-ly, adv. தற்செயலாய், 
 Cas'u-al-ness, s. தற்செயல், அகாரணகா 

ரியம். 

Cas'u-al-ty, s. இடைச்சம்பவம், தற்செ 
யலானகாரியம், அகாரணசம்பவம். 

a9 accident, கsகைபிழையாடு, இடைய 
அ, சாவு, அவமரணம். 

Las'u-ist,s. சந்தேகங்களைத்திர்க்கறவன், 
சர்சேசகிவாரணி, அய்யங்களையறுப் 
போன். 

Cas-u-ist/ic-al, a. vனச்சாட் சியின்சந்தே 
கந்தீர்க்கிற. 

Cas'u-ist-ry, s. சந்தேகநிவாரணறுூல். 

Cat, 5. பூனை, பூசை, இற்புலி, வெருகு. 
female, பெண்பூனை. 

~ male, கவென்பூனை, வெருகு. 

, the young, பூனைக்குட்டி, 
wild, காட்டுப்பூனை. 

of nine tails, ஒன்பதுவார்க்கசை. 

Catacomb, s. பிரேதஅறை, பிரேதம்௮ 
டக்னு, 

_ Cat-a-cous'ties, எதிரொலிச் சாத்தி 
 Cat-a-phonlies, “’§ ரம். 
Catla-lep-sy, s. wூடிசன்னணி. 
Cat'a-logue, 8. அட்டவணை, Cumin 

யு பெயரே. 
 Cata-logue, v. a. அ௮ட்டவணையெழுது 

தல. 

I 

ன 

 (at'a-ma-ran’, s. கட்மெரம், மிதவை, 
புணை. 

Cat-a-mé'ni-a, s. குதகம், QS, மாத 

விடை. 

Cata-moiint, 8. SL OL ty coor, மலைவெ 

ரகு: | [ம். 
| Cat'a-plasm, 8. உவனாயம், பொட்டண 
தக் 8. அருவி, மலையின்வீழாற, 

i விவீழ்வு. 
goin =e eye, காசம், பில்லம். 

ot, 8. தடிமல், சலதோவஷம், FQ) 

¥ ப்பு. 
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Ca-tarrh’al, ; : 
Ca-tarrh‘ous, 7° § சலகோஷமுள்ள, 
Ca-tas'tro-phe, s. இடையூறு, விக்னெம். 

as conclusion, G4௮. 
Catch, s. Sin, பற்று, பிடிப்பு, ஒட், ௧ 

வரவு. 

as advantage taken, ie, இமைத்தீ 
ட்டு, 

as hitch, தடை, தடக்கு, 

as hook, latch, கொழுவி, கொழுக், 
பட்ட 

as snatch, பறிப்பு, கவர்வு. 

Catch, t. a. பிடித்தல்,  யற்றுதல், கவர் 
தல்; ெடித்தல். 
as charm, மயக்குதல், பகட்டதெல், இ 

முத்தல், வயெம்பண்ணுதல். 

as entangle, ஏகப்படுத்துதல், படுத்த 

ல், சிக்குவித்தல், பூட்தெல்.. 

as find out, discover, கண்டுபிடித்தல், 
பிடித்துக்கொள்ளுதல். 
as overtake, பிரித்தல், தொடர்ந்துபி 

மித்தல். 
as snatch, பறித்தல்; பிடுங்குதல். 

as a hook, thorn, கொழுவுதல், சிக்கு 
தல். 

asound, ஒசைபிடித்தல், சுதிபிடித் 

தல். 
a tune, இராகம்பிடித்தல். 
at, கவ்வுதல், கொத்துதல. 

breath, மூச்செடுத்தல், மூச்சுவாங்கு 

தல், பிடித்தல். 
cold, நீர்கொள்ளுதல், சலதோஷங் 
கொள்ளுதல்; தடிமல்பி டித்தல். 

up, எடுத்தல், தூக்குதல், 

up, asbirds, இறாஞ்சுதல், பட்சித்தல். 
water, rain, தண்ணீ ரேந்துதல். 

rt ற. ௩. படுதல், தொற்றுதல், பற்று 

தல். 
as disease, தொற்றுதல். 

as hitch, be impeded, தட்தெல், தட 

க்குதல், பிடித்தல். 
as fire, &. யற்றுதல், 
ளுதல். 
as a hook, latch, ஜீட்வெய்தென்டிசொ 

முவுணல். 
Catch’a-ble, a. பிடிக்கத்தக்க.' 
Catch’er, s. Sm@éGnaerr.. 

an instrument, sண்ணி, வலை, 

O+ 

பிடித்தல், ep 
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Catch'ing, a. தொற்றுந்தன்மையுள்ள. 
disease, தொற்றுவியாதி. 

Catch’pen-ny, s. பொலிவேலை, பூச்சு 
வேலை, பகட்டுவேலை. 

as book, விற்கும்ரோக்கமாய்ச்செய்த 

புத்தகம். 
Cat-e-chet'ic-al, a. வவ்விய. 
Cat-e-chet'ic-al-ly, adv. ல@M விடையா 

ய், சல்லாபமாய். 
Cat'e-chise, v. a. கெள்விகேட்டல், உப 

தேசித்தல், வினாவுதல். 
Cat’e-chis-er, s. போதிக் திறவன்,சல்லா 

பமாய்ப்போதிக்றெவன். 
Cat'e-chism, s. லினாவிடை,; கேள்விம 
அமொழி, சல்லாபம். 

Catie-chist, s. உபதேச, வினாவிடையி 
றைபோதிக்றெவன், . சல்லாபஉப 
தேட. 

Cat-e-chu'men, s. Fagor, மாணாக்கன், 

திறிஸ்துமார்க்கத்தினுபதேசங்கேட்டு 
ப்பழகுநறெவன். 

Cat-e-gor'ic-al, a. Qதார்த்தமான, திட்ட 
மான, Gia cats 

Cat-e-gor'ic-al-ly, adv. Agsniggsurw, 
ரேரய், தெளிவாய், திட்டமாய், 

Cat'e-go-ry, s. வகை, இனவகை. 

Cat'e-nate, v. a. தொடுத்தல், சஙற்கிவியா 
க்குதல், கோத்தல் 

Cat-e-na'tion, s. தொடுப்பு, தொடர்ச், 
சங்கிலி, கோவை. 

(Cater, s. போசனபதார்த்தங்கொடுத்தல், 
போசனபதார்த்தஞ்சம்பாதித்தல். 

Ca‘ter-er, s. போொசனபோஷகன். 
Ca'ter-ess, s. பயொோசனபோஷக. 

Cat'er-pil-lar, s. மயிர்க்குட்டி, எரிபுழு, 
கம்பளிமயிர்க்குட்டி,சம்பளிப்பூச்சி. 

Cat'er-waul, s. பனைகள் சனந்தழுதல் ,௮ 
வக்குரல்வைத்தல். [ரல். 

Cat'er-waul-ing, $: பூனைகளின் னக்கு 
Cat'—ey-ed, a. பூனைக்கண்ணுள்ள. 

MAN, பூனைக்கண்ணன். 

Cat’ gut, s. sரம்புக்கயிறு, வீணைநரம்பு. 
Ca-thar'tic, s. பேதிமருந்து, விரேசனம 

ருந்து, பிரரந்திமருந்து. - 
Ca-thé'dral, s. பிரசதானகோயில். 
Cath’e-ter, s. சறpுநரிறக்குங்குழல். 
Cath’ o-lic, 8. ரறோமைமார்க்கத்தான், பா 

ப்புமார்க்கத்தான். 5 
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Cath’o-lic, a. யொதுவான. . ) 
as general, பொதுவான, சாதாரண 
மான, சமுதாயமான. 
as liberal, srராளமான, உதாரகுண 
மான. 

Ca-thol'i-cism, 3. ரோமைமார்க்கம், றோ 
மானுசமையாசாரம். 

as liberality, உதாரம். 
as universality, பொது, சாதாரணம். 

Ca-thol’ic-on, s. பொதுமருந்து. 

Cat-o-nine’-tail, s. ஒன்பதுவார்க்கசை. 

Cat’s'—eye, s. வைடரியம், வாலவாயசம், 
பூனைக்கண்கல். 

Cat’s'-paw, s. ஏய்க்கப்பட்டவன். 
Cattle, s.(pl) ஆடிமாடுமுதலியமிருகங்க 
து பசு, தொறு, தொழு, காலி. 

Can! cus, 8. ஊர்ச்சனங்கள்கூடுமாலோ 
சனைக்கூட்டம். 

Caught, v. (see Catch.) So gga, கொ 
ழுவினது, AésS org. 
to be caught, சிக்குப்பதெல், அகப்ப 
asa, பிடிபதெல், பூணுதல், si mt 
ண்ணல். 

Caul, s. கடலைமூடியசவ்வு, குடற்சவ் 
வு; தலைமயிர்தாங்கும்வலை, குழந்தை 
களின்தலைமூடியசவ்வு, 

Cau’li-flow-er, s. ஒருவிதகோவி. 

Caus'a-ble,a. உண்டாக்கப்படக்கூடிய. 
Causal, a. sகாரணத்துக்கடுத்த, உண்டா 

க்குகற, காரியத்தைப்பிறப்பிக்றெ. 
Caus-al'i-ty, s. srரணத்தன்மை. 

Caus-a'tion, s. உண்டாக்குகை, கர்த்தவ் . 
வியம். : 

Caus‘a-tive, 4. காரணமான, காரியத்து 
க்குமூலமான, ஆக்குற. 

verb, பிறவினை 
3 

Caus'a-tive-ly, ப காரணங்க pial 
கையாய். 

Caus-a’tor, s. sரரியகர்த்தன், காரணன். 
Cause, 8. srாரணம், ஏது, முகாந்தரம், 

நிமித்தம், மூலம். on 
action, suit, வழக்கு, Sure Aun, 
ராது. 
affair, காரியம். 
pursuit, object, ரொக்கம், காரியம். 
as reason, நியாயம், முகார்தரம்.. 

ட்ட த விதத் 
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as sake, நிமித்தம், பொருட்டு, 
cause and effect, srrணகாரியம். 
first, or efficient cause, Aமித்தகாரண 
ம், கருத்தா, காரகன். 

final cause, s॥uைAரொக்கம். 
primitive, or original cause, ஆதிகார 
ரணன், மூலகாரணன். 
proximate cause, இடையிட்டகார 
ணம். 
secondary, or instrumental cause, & 
ணெக்காரணம், உபகாரணம். 

Cause, v. a. உண்டாக்குதல், காரியப்ப 
டுத்தல், ஏதுவாக்குதல். 
trouble, ஏலட்டக்கொடுத்தல், சோலி 
பண்ணுதல். 

Cause'less, a. srரணமற்ற, நியாயமற்ற. 
Cause'less-ly, adv. srrரணமில்லாமல், நி 

யாயமில்லாமல். 
. Cause’less-ness, s. srTரணமின்மை, மு 

காந்தரமின்மை. 
Caus'er, s. கருத்தா, காரணன், செய்ப 

வன். 
Causeway, s 

செய்கரை. 
Caus'tic, s. காரம், கார்ப்பு. 
Caus'tic, a. காரமான கார்ப்புள்ள. 

as sarcastic, severe, உறைப்பான, & 
ண்டிதமுள்ள. 
lunar, காடிக்காரம், ஆயக்கல். 
plaster, sாரச்சேர்வை. 
seton, sாரத்திரி. 

Caus-tic'i-ty, s. 17, காரத்தன்மை. 

Caus'tic-ness, s. srரமாயிருக்கை. 

Cau'ter, s. கட்டக்கோல், 
Cau’ter-ism, s. சுடுகை, புண்ணேச்சுடு 

கை. ப் 

Cau-ter-i-za'tion, s. புண்ணைச்சுடுகை, 

Cau'ter-ize, v. a. சுதெல், குட்டுக்கோல் 
முதலியவற்றாற்சுடுதல். 

Cau'ter-iz-ing-i'ron, 8. குட்டுக்கோல். 
Cau'ter-y, s. புண்ணைச்சுடுகை, காடிக் 
காரமுதவியவற்றாற்றியப்பண்ணுகை. 

. Cau’tion, s. எச்சரிக்கை, புத்தி,அருட்டி. 
as provident care, பத்திரம், காவல், 
சாவதானம், விசாரணை. ns 
as thoughtfulness, heed, எண்ணம், 
ENED ICOS, நினைப்பு. 
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as warning, சாவதானம், எச்சரிப்பு. 
Caution, v. a. எச்சரித்தல், புத்திசொல் 

ஓதல். 
Cau'tion-a-ry, a. எச்சரிக்கையான, கா 

வலான, சாவதானமான. 
Cautious, a. பத்திரமான, எச்சரிக்கை 

யான், சாவதானமான, புத்தியான, 
விழிப்பான, சிந்தனையுள்ள. 
to be cautious, sாத்தல், எச்சரிக்கை 
யாயிருத்தல், நினைப்பாயிருத்தல். 

Cau'tious-ly, adv. பத்திரமாய், எச்சரிக் 
சையாய். 

Cau'tious-ness, s. பேணம், சாவதானம், 
எச்சரிக்கை, நினைப்பு. 

Cav'al-cide, s. கAிரைமேற்பவனிபோ 
தல். 

Cav-a-liér’, s. இராவுத்தன், குதிரைவீர 
ன், மாவலன். 

Cay-a-liér’, a. வீரமான. 
as haughty, இறுமாப்புள்ள, மேட்டி 
மையுள்ள. 
as sprightly, உல்லாசமுள்ள. 

Cav-a-liérly, adv. eரமாய். 
Cav-a-liér'ness, s. இறுமாப்பு, மேட்டி 

மை, அகந்தை. 

Cav'al-ry, s. குதிரைவீரர், குதிரைப்ப 
டைச்சேவகர், மாவுத்தர், இராவுத்தர், 

குதிரைப்படைஞர்.  ' 

Ca'vate, v. a. தோண்டுதல் , இண்டுதெல். 
Ca-va'tion, s. கழிதோண்டுகை. | 
Cave, s. Ges, கெபி, பிலம், முழை; 

வங்கு. 

mountain, பாழி; முழைஞ்சு. 
Cave, ».n. குகையிலிருக்குதல். 

in, இடிதல், பிண்டுவிழுதல். 

Ca've-at,s. பிறுத்திவைக்கை, எச்சரிப்பு. 

Cav'ern, s. கெபி, பாழி, ழேறை, நிலவ 
றை, (Di deena 

Cav’ern-ous, a. கிலவறையுள்ள, குகை 
யுள்ள. 

Caviil, s. இடக்குப்பேச்சு, வீண்போ 
க்கு, குறுக்குப்பேச்சு, பொய்வாது. 

Cav'il, ». a. குதர்க்கம்பண்ணுதல், இட 
Bui Gueeer குறுக்கேபேசுதல். ' 

Cav'il, v. n. வீண்நியாயஞ்சொல்லுதல். 

Cavil-er, s. குதீச்க்கி, புரட்டன், அற்ப 

தீதில்வாதாடி, குதுவாதி 
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Cav il-ing, s. ஏடர்கூடம், குதர்க்கம், கு 
அக்குப்பேசசு. 

Cav'il-ing-ly, adv. குதர்க்கமாய், Spe 
குப்பேச்சாய். 

Cavity, s. டெங்கு, குழி, பதிவு, ௮ 
ளை; குழாய். 

as opening, கண்டாயம், அவாரம், ௧ 
ண், நீக்கம், வாய், வாசல். 

Caw, ஆ. ௩. sாகரவெனல். 

த a. ஓழித்தல், விடல், நீக்குத 
ல், நிறுத்துதல். 

Geese, 0. ௩. ஒழிதல், SOSH, ஓய்தல், ௪ 
ous, தீர்தல், நின்றுபோதல். 
to flow, தங்குதல். 
as noise, &c. ஒஙெகுதல், அடங்குத 
ல், அமர்தல். 
க; a. இடைவிடாத, ஓயாத, ஓ 

ழியாத, தீராத. 
Céase'less-ly, adv. இடைவிடாமல், தி 

னமும். 
Céas'ing, s. விடுகை, ஓய்வு, ஒழிவு,தர்வு. 
Cé'dar, s. தேவதாரி. 
Cé'darn, a. தேவதாரிக்குரிய. 
Céde, v. a. <a ap Sialic ஒப்புவி 

தீதல். 
Céil, v. a. மசசுப்பரவுதல். 
Céil'ing, s. மச்சு, பாவுபலகை, மச்சுப் 

பலகை. 
Cel’a-ture, s. சத்திரம்வெட்டுகை, த்தி 

ரிக்கப்பட்டது. 

Cel’e-brate, v. a. கொண்டாதெல், ஆச ' 
ரித்தல். 
to celebrate in song, பாடுதல், தீர்த்த 

னம்பண்ணுதல், துதித்தல். 
to praise, Sர்த்தித்தல், மேன்மைபா 
ராட்டதெல், 
to be celebrated, Qெயர்பெறுதல், இ 
ர்ததியடைதல். | 

Cel-e-bra'tion, s. கொண்டாட்டம், ஆச 
ரிப்பு;, £ீர்த்திப்பு, பாராட்டு. 

Cel’e-bra-tor, s. Sதிசெய்வோன், கொ 
ண்டாடுவோன். 

Ce-1é'bri-ous, a. வியக்கத்தக்க, ர்த்தி 
பெற்ற, மிரப்லமான. Ls 

Ce-leb'ri-ty, s. @7$9), on nee, 
பிரபலம். 

Ce-ler'i-ty, s. M70, சறுக்கு, Fal rw, 
விரைவு, gifs, கெதி. 
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Cel'e-ry; s. ஓர்கீரை. 
Ce-les'tial, a. பரம, பரமண்டலத்துக்கு. 

ரிய, இரு, திவ்விய. 

body, பராங்கம், வராங்கம், முத்திச் 
சொரூபம். 
in astronomy, வrனசோதிக்கடுத்த. 

Ce-les'tials, s.(pl.) பரலோகவாசிகள், 
முத்தாத்துமாக்கள். 

Ce- les'tial-ly, adv. திவ்வியமாய், பர 
லோகத்துக்குரியதாய். 

Ce-lib'a-cy, 5. லிரத்தம், சமுசாரத்துக்கு 
ட்படாமை, பிரமசரியம், எகாங்கம். 

Cell, s. செபி, நிலவறை, Sperm. 
as cottage, GFa, குடில், சிற்றில். 
as small cavity, Aற்றறை, குழி,கண். 
for a captive, Pறைசாலை. 
for a hermit, கெபி, குகை. 
for honey, தேன்கூட்டினறை, 

Cellar, 
Cel'lar-age, ° 
Cel-la-ret', s. குப்பிகள்வைக்கப்படும்அ 

தைய்பெட்ட்சம்? 
Cel'lu-lar, a. ஏறையறையான. 

membrane, நிணச்சவ்வு. 
Cement, s. ஒட்டு, பசை, பற்று, சேர் 

வை. 
as bond of union, கட்டபெபாடு, உட 
னபாடு, சம்பந்தம். 

metalic cement, saசசாரப்பற்று. 
Ce-ment’, ». a. இசைத்தல், பொருத்துத 

ல், ஒட்கெல், பற்றுவைத்தல், விளக் 
குதல், பற்றாசுவைத்தல். 

Ce-ment’, ». n- பற்றுதல், பிடித்தல், சே 
ர்ந்துபிடித்தல். 

1 கீழறை, நிலவறை. 

Cem-ent-a'tion, s. ஓட்டிடுகை, பற்றிடு — 
கை, சோவையிடுகை. 

Ce-ment’er, s. ஒட்டவோன், ஒட்டு. 
Cem’e-ter-y, s. சவக்காலை, கல்லறை, ம 

யானஸ்தலம். 
Cen’o-taph, s. Wரேதமடக்கப்படாதவி © 

டத்தில் நினைப்பூட்கெகாகவெழுப்பி 
ws rf. 

Cense, v. a. அபங்காட்டெல். 

Cens'er, s. அபக்கலசம், தடவு, அபமு 

ட்டி, இந்தளம். 
Censor, s. கி ்்சவினதைவிக் fe 

கரியதிகாரம். 
as censurer, Wenip பிடிக்றெவன். 

A 
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Cen-so'ri-al, a. குற்றம்பிடிககிற, சர்தி 

ருத்துறெ, 
Cen-s0'ri-ous, a. கற்றம்பிடிக்றறெகுண 

முள்ள. 
to be censorious, G00 ம்பிடித்தல். 

Cen-so'ri-ous-ly, adv. குற்றம்பிடிக்கிற 
குணமாய், கடிந்து. 

Cen-so'ri-ous-ness, 8. 
குணம், பழிப்பு. ' 

Cen'sor-ship, s. அச்சுச்சோதனைகாரத்து 
வம். | 
as time, அச்சுச்சோதனையுத்தியோக 
த்திலிருக்குங்காலம். 

Cen’su-ra-ble, a. கறைசொல்லப்படத் 
தக்க, பழிக்கப்படத்தக்க, குற்றம்பி 
டிக்கப்படத்தக்க. 

Cen'sur-a-ble-ness, s. Gற்ற்முள்ளதன் 
மை. 

Cen’ su-ra-bly, adv. குற்றஞ்சுமத்தப்பட 

த்தக்கதாய், குற்றமுள்ளதாய். 
Censure, s. கற்றம்பிடித்தல், பழிப்பு, 

கடிவு, குற்றத்தீர்ப்பு. 
Censure, v.a. கறைசொல்லுதல், குற் 

றஞ்சொல்லுதல்,கடிதல்,கண்டித்தல். 
Cen'sur-er, 8. பழிப்புக்காரன், பிழைபி 

டிக்கறவன். 

Census, s. Gy ésereG, சனத்தொ 
கை, பைஞ்ஞ்லத்தொகை. 

Cent, s. AD. 
as a copper coin, ஒருசெம்புக்காசு. 
per cent, SIற்றுக்கு, தூறுவிதம். 
one per cent, அற்றதுக்கொன்றுவீதம். 

Cent’age, s. ஆதாயம், ஆதாயவட்டி,அா 

ம்றினாதாயம். 
Centaur, s. பரிமுகன், கற்க, 

as constellation, Gுப்பத்தைந்துடட் ச 

த்திரெகம், அர்த்தஈரபரிக்கிரகம். 

Cen-te-na'ri-an, s. தரறுவயதுள்ளவன் , ௪ 
தஞ்சீவி. 

Cen'te-na-ry, s. SD, சதம். 

Cen-ten’ni-al, a. gரற்றுண்டுள்ள. 

குற்றம்பிடிக்கற 

_ Cen-tes'i-mal, a. saூறாம், தூமாவதான. 

! 

Cen'ti-grade, a. சதசமபாகமான. 
Cen'ti-ped, s. தேள், பலகாற்செந்து. 
Cento, s. தெரறிகவிப்புத்தகம், இலக்கி 

யசங்கிரகம். 
 Cen'tral, a. sநிவான, உள்ளான, மத்தி 

மில்; 
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Cen-tral'i-ty, s. sநுத்தனமை, மத்தி. 

Cen'tral-ly, adv. sநிப்பெற, மத்தியிலே. 
Centre, s. sடிமையம், மத்தி, மத்தியம். 
Cen'tre, v. a. மத்தியில்வைத்தல், 

Cen'tre, ».n. மத்தியிவிருத்தல், மத்தியி 
ற்சேர்தல், மத்தியிற்பொறுத்தல். 

Centric, 
a.} ஈடுவோன், மத்திய. Cen'tric-al, 

Cen'tric-al-ly, adv. sQப்பெற, மத்தியி 
லே. [யம். 

Cen'tric-al-ness, s. OS secre, மத்தி 

Cen-trifu-gal, a. os DEG AM AGG 0. 

Cen-trip’e-tal, a. மத்தியைநாடுிற. 

Cen'tu-ple, a. gறத்தனை ,சதமடங்கான. 

Cen'tu-ple, LT OIL BETS 

Cen-tu'pli-cate, “ ப குதல். 
Cen-tii’ ri-on, s. அற்றுக்குக்குச்சேர்வை 

காரன், கூற்றுக்கதிபதி. 

Cen-tiri-a-tor, அறுதூறாண்டாய்ப் 
C en’tu-rist, : பகுத்தெழுதஅமிதி 

காசன். 
Cen'tu-ry, 5. MHAVG 0, அறாண்டு, ௪ 

தார்த்தம், சதசமை, சதசம்வற்சரம். 
Ceph’al-al-gy, s. s%vGer. [அ. 
Ce-phal'ic, s. wண்டைலியாதிக்குமரும் 
Ce-phal'ic, a. Arசக்கடுத்த, கபால. 
Ce'rate, s. சேர்வை, மெழுகுசேர்வை. 
Ce'ra-ted, a. மெழுகரற்பொதியப்பட்ட 
Cer'e-bral, a. மழைக்கடுத்த. 
Cer'e-brum, s. முழை, அமுதம். 
Cer-e-mo’ni-al, s. சரியாங்கம், ஒழுங்கு, 

சடங்கு, சியாசர்ர்ம். 

Cer-e-mo’ni-al, a, சடங்குக்கடுத்த, இரி 
யாங்கமான, சிரியாசாரமான. 
impurity, ஆகுசம்,ஆசவுசம், தோஷம். 
law, ரியாங்கவி 

purification, ஆசவுசரிவிர்ககி? YEE 
நிவாரணம், சாந்தி. 

Cer-e-m0'ni-al-ly, adv. சரியாங்கத்தின் 
படி; முறைமைப்படி. | 

Cer-e-m6'ni-ous, a. புறக்கிரியையுள்ள. 
as civil, உபசாரமான, ஆசாரமுள்ள, 

மரியாதையுள்ள. 

formal, precise, வெளியாசாரமுள் 
or, உலகாசாரமுள்ள. 

Cer-e-mo'ni-ous-ly, adv. Qறைமைப்ப 
டூ, பழைமைப்படி, வெளியாசார 
மாய். 
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Cer-e-m0/ni-ous-ness, 8. உலகாசாரம்பா 

ர்க்கும்கிதானம், வெளியாசாரச்சட 
ங்கு. 

Cer’emo-ny, 8. சடங்கு, சமையாசாரம், 
திரியாங்கம், இரியை, வெளியாசார 
ம், உலகாசாரம், புறக்கிரியை. 
as forms of civility, ஆசாரம், உபசா 
ரம், மரியாதை, ஒழுங்கு. 
state, pomp, ஆடம்பரம், இடம்பம். 

Cé're-ous, a. மெழுகுள்ள. 
Certain, a. Sிசமான, நிலைபரமான, உ 

அதியான, தவறாத, ஐயமில்லாத. 
stated, fixed, நியமமான, நியதியான. 
a certain man, ஒருவன். 
news, இடச்செய்தி, நிச்சயசெய்தி. 
to be certain, Jணிதல், நிசப்படுதல், 

'செளிதல், தேறுதல். 
Cer'tain-ly, adv. நிசமாய், நிச்சயமாய், 

மெய்யாய், உண்மையாய், நிலைபரமா 
ய், ஐயமற, தவராமல். 

Cer'tain-ness, நிசம், உறுதி, நிலைப 
Cer' ‘tain-ty, a ம், அணிவு, தேற்ற 

ம், தடம், நிபத்தி, சித்தாந்தம். 
Cer-tifi-cate, s. Oிச்சயபத்திரிகை, உறு 

திப்பத்திமம். 

of character, s_டத்தைக்கடுதாசி, நிட் 
கருட பத்திரிகை. 
of privilege, உத்தரவு£ட்டு, 

Cer-tifi-cate, v. a. சட்கருடபத்திரிகை 
கொடுத்தல். 

Cer-ti-fi-ca’tion, s. உறதிப்படுத்துகை, 
நிசஅறிவிப்பு. 

Cer-ti-fi’er, s. உறுதிப்படுத்துநிெறவன். 

Cer'ti-fy, v.a. எழுத்தில்நிச்சயப் படுத்த 
ல், நிசப்படத்துதல்; உறுதிப்படுத்துத 

ல், அறிவித்தல். 
Cer'ti-tude, s. நிச்சயம், திடம், உறுதி. 

Ce-rile-an, a. sலமான,வானநீலமான. 

Ce-ri/men, s. குறும்பி, காதமுக்கு. 
Ce-sa/re-an, a. வயிறுதறிப்பிள்ளை பிறப் 

பிக்க. 

Ces-sa'tion, s. ஒழிவு, விட்டாற்றி; ஓய் 
வு; விடுதலை. 

of hostilities, மேரொுகு: 
of rain, விமெழை. 
of stir and noise, ஓக்கும், க 
க, அமைச்சல். 
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of wind, &c. தூக்கம், அமைதி, இள 
SW. 

from work at noon, உச்சிவிடுதி, உச் 
Fara, மத்தியானவிடுதி. 

Ces'si-ble, a. இடங்கொடுக்றெ, இளகு 
திற, நெகிழ்தஇிற, 

Ces'sion, & ஓப்புவிப்பு, இடங்கொடுச் 
குகை. 

Ces'sion-a-ry, a. ஓய்வான, 
யான. 

Cess'ment, s. (see Assessment.) வ, இ 
றை, கடமை, குடிமதிப்பு. 

Ce-ta'ceous, a. திமிங்லெத்துக்குரிய.. 
Chafe, s. உரைஞ்சுதலினாலெழும்புங்க 

னல், மனக்கொதிவு, எரிவு, கோபம். 
Chafe, ». a. தேய்த்தல், உரைஞ்சுதல். 

as irritate, கோபப்படுத்துதல். 
Chafe, v. n. மwனங்கொதித்தல், மனமெ 

ரிதல். 
Chafer, s. ஒருவண்டு., 
Chaff, s. பதர், பதடி, சாவி, கூளம், கூ 

லம. 

Chaf'fer, v. a. விலைபேசுதல். 
as haggle, வlிலையிலருக்குதல். 

Chafing-dish, s. sணப்புச்சட்டி, திய்ச் 
சட்டி, SHER, 

Cha-grin’, s. எரிச்சல், எரிவு, விதனம், 
மனரோ. 

Cha-grin’, ». a. எரிச்சற்படுத்துதல், வி 
தனப்படுத்துதல், மனஞ்சுடச்செய் 
தல். 

Chain, s. சங்கிலி, தொடர், அவக்கு. 
bond, ட்டு, பந்தம். 

விடுதலை 

fetters, விலங்கு, தளை. 
as range, அடுக்கு, வரிசை, நிரை. 
as series, connexion, Qொ—டர்ச்சி, 
தொடர், தொடை. 
as warp, ரெய்வார்பா. 
for the neck to support an ornament, 
சாடு, 
of gold, சரப்பணி. 
of ideas, கருத்துத்தொடர்பு. 
of mountains, மலையடுக்கு, மலைத்தொ 
னீ 

Chain, v. a. கட்டுதல், சங்கிவியாற்கட் 
டுதல், பிணைத்தல், தொடுத்தல். 

| Chair, s. sரற்காலி. 
as seat of authority, ஆசம்; Suu. 

ee ee அன்ட் வ் விர 

ட ee 
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Chair'-man, 8. சங்கத்துமுதலாளி, FH 
கத்தலைவன. 

Chaise, s. இருசற்பண்டி. 
Chal-ced’o-ny, s. (see Diamond.) uைர 

ம், வச்சிரம். 
Chal-cog’ra-phy, s. வெண்கலத்திற்ரித் 

திரிப்பு. 
Chal’dron, s. கடாரம், சொப்பரை. 

as a measure, ஒரஅ௮ளவு. 
Chalice, s. பாத்திரம், இண்ணம், adr 

ளம். 

Chalk, s. ¢மைச்சுண்ணாம்பு, விளைசுண் 
COD) LLY « 

Chalk, v. a. 

தல். 
Chalk-stone’, s. fமைச்சுண்ணாம்புக் 

கல். 
Chalk’y, a. f£மைச்சுண்ணாம்புள்ள. 
Challenge, s. பொருக்கழைப்பு, போர் 

க்கறைகூவுகை. 

of cattle, உக்காரம், முக்காமம், தொ 
னு. 
of cocks, கூவுகை, 
of dogs, tigers, cats, &c. உறுமுகை, 

of an elephant, முழக்கம், பிளிறு. 
of a horse, அனுமானிதம். 
of a lion, கெர்ச்சிதம். 
as call to trial, அழைப்பு. 
as call to answer, | கேட்டுநிற்றல், 
to demand, கேள்வி, வினா. 
as exception taken, எதிரிடை, பிசகு. 

Challenge, v. a. பொருக்கழைத்தல், 
போர்க்கறைகூவுதல், கொக்கரித்தல். 

1௦ accuse, குற்றஞ்சொல்லுதல், பி 
ழைசொல்லுதல். 
to call to atrial, கூப்பிதெல், அழை 
தீதல், வாவெனல். 
to call to answer, Cairo, வினாவு 
தல், 
to claim, கேட்டல், உரித்தாய்க்கேட் 
டல், பற்றிக்கொள்ளுதல், இழுத்தல். 
a juror, பிசகுசொல்லுதல். 

Challeng-er, s. பேரர்க்கறைகூவுவோ 
ன், பிசகுசொல்வோன். 

Cha-lyb’e-ate, a. இரும்புச்சாரமுள்ள, 

சீமைச்சுண்ணாம்ப TD Lp 

இருப்பூறலுள்ள. 
Cham’ber, s. மாடமண்டபம், அறை 

வீடு, கூடம், சாலை, 
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a hollow cavity, அறை, குழி. 
a sleeping room, சயனவறை, 
of a gun, அப்பாக்கியினடிக்குழல். 
audience chamber, கொலgுமண்டபம். 
innerchamber, உள்ளறை, அறைவீடி. 
marriage chamber, wvணமண்டபம், 
மணவறை, 
painted chamber, Aத்ீதிரமண்டபம். 
upper chamber, மேலறை, மேல்வீடி, 
மேல்மாடம், மேல்மச்சு. 

Cham’ber, v. n. அர்த்தத்தனமாய்£டத் 
தல். 

as reside, lodge, தங்குதல், ௪ஞ்சரி 
GEN, வாசம்பண்ணல். 

Cham’ber-ing, s. தூ£ர்த்தத்தனம். 

Cham’ber-lain, s. பராபத்தியன், கோல 
ஞ்செய்வோன், உள்ளறைவிசாரணை 
காரன். 

Cham’ber-lye, s. Amér. 
Cham’ber-maid, s. கற்றேவற்பெண், ப 

ணிப்பெண், வண்ணமகள். 

Cham’ber—pot, s. Aறநீர்ப்பாத்திரம். 
Cha-mé'li-on, s. ஒதி, பச்சலையோணா 

or, பச்சோர்தி. 

Cham/o-mile, s. (see Camomile.) zw 
ந்தி, 

Champ, v. a. 64,550, சப்புதல், குதப் 

புதல், ஈரும்புதல். 
Cham-paign’, s. வெளி, சமபூமி, மை 

தானம். 

Cham'pe-on, 8. oீரன். 
Chince, s. தற்செயல். 

accident, சம்பவம், குருட்டவொய்ப்பு. 
misfortune, இடையூறு, விக்கினம். 
fortune, cause of வித, 
fortuitous events, 

fortune,luck, ஏ ww, யோகம்,பா 
ச்கயெம். 

opportunity, சமயம், இடம், saw 
வேளை. 

as possbility of occurence, வகை, வ 
ழி, இடம். 

is there a chance of his living? «J 
ழைக்றெதற்கேதுவுண்டோ? 

Chince, v.n. சம்பவித்தல், ஆகுதல், 
முன்னிடதெல். 

Chince, a. தற்செயலான, நேரிடுறெ. 
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Chan'cel, s. sற்ககுணைப்பிட ம்வைக்கு 

மிடம். 

Chan’‘cel-lor, 

Chin'cel-lor-ship, 
மை. 

Chin'ce-ry, s. மsரநியாயஸ்தலம். 

Chan-de-liér’, s. சளைவிளக்கு. 

Chan‘cre, s. ெந்திப்புண். | 

Chander, s. மெழுகுதிரிவார்க்றெவன். 

Change, s. urges, வேறுபாடு, Cap 

அமை; திரிபு; பேதம், விகாரம், பின் 

னம், பெயர்வு, பரிவருத்தனம். 

as balance, மிச்சக்காச, சொச்சம். 

as death, தேகாந்தம், சீவலியமுடிவு. 

as novelty, மrாறுகை, திரிபு. 

as premium, வட்டம். 

as revolution, சற்றுமாறுகை., 

as small money, Aouறைக்காசு, 

பொடிக்காசு, விகொசு. 

as substitute, பிரதி, மாற்று, வேறு. 

as variety, பேதாபேதம், பலவிதம், 
நானாவிதம். 

as vicissitude, மாறுதல், பேதம், 

of a letter in grammar, எழுத்துத்திரி 
பு, இரிபுவிகாரம். 

of clothes, மாற்றுடுப்பு, மறுவுடுப்பு, 

மாற்றுவஸ்திரம். 

of the moon, அமாவாசி,பெளரணமி. 

of weather, sரலத்திரிபு, பருவவிக 

Huy, காலவேற்றுமை. 

in algebra, திரிப்பு; மாற்று. 

Change, ». a. மாற்றுதல், திரித்தல், பே 
இத்தல்,வேறுபடுத்தல், பரிணயித்தல். 
one’s mind, வேறெண்ணங்கொள்ளு 
தல், எண்ணம்மாறுதல், மனம்பேதவி 
த்தல். 

Change, v. n. மாறுதல், திரிதல், பேதித் 

தல், பேதலித்தல், வேறுபடுதல், பெ 

wisn, திறம்புதல். 

as the moon, ஏமாவாசையாகுதல், ப 
ரிணமித்தல். 

as wind, கரற்துமாறுதல், காற்றுத்திரு 

ம்புதல், கரற்றுப்பெயர்தல். . 
for the better, இருந்துதல், சர்ப்ப 
தல். 
for the worse, கெடுதல், சிதைதவ், பி 
ன்னப்படுதல். 

hands, கைமாற்றுதல், கைமாறுதல். 
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in shape, கோலம்மாறுதல், உரகுமா 

அதல். 
sides, வளம்மாறுதல், கட்சிமாறுதல், 
கன்னைமாறுதல், பக்கமாறல். 

Change’ a-ble, a. நிலையாத, பேதவிக்கத் 
தக்க, மாறுதலுள்ள. 
wind, பலகாற்று, 

ற்று. 
color, நிலைமாறும்வன்னம், பேதப்ப 

டும்நிறம். 

Chinge’a-ble-ness, s. நில்லாமை, நிலை 
யாமை, விகாரம், பேதலிப்பு. 

Chinge'a-bly, adv. நிலையாமையாய், மா 
அபாடாய். 

Chinge'ful, a. ரிoலையற்ற, மாறுதலுள்ள. 

Chinge'less, a. மாறாத, ஒருதன்மையு 
ள்ள. 

Change'ling, s. சுவிகாரபுத்திரன். 
an idiot, மூடன், பேதை. 

a whiffer, நிலைமாறி, கன்னைக்கொ 

ற்றி. 
Ching'er, s. மாற்றுறறெவன், மாறுநறெ 

வன். 
of money, srசகீகடைக்காரன். 

Chan'nel, s. வாய்க்கால், நீர்க்கால், தொ 
டுவாய், கண்மடல். 

as arm of the sea, Aறுகடல், கால் 
வாய். 
as fluting, தவாளிப்பு. 
as passage in a shallow sea, 2, Dy QA 

ய்க்கால். 

as way, outlet, போக்கு, வழி. 
of affairs, காரியங்களின்போக்கு. 

Channel, v. a. வாய்க்கால்வெட்தெல். 

as flute, தவாளித்தல். ; 

Chant, s. தேம், பாட்டு, கானம், இராக 
ம், பாண். 

Chant, ». பாடுதல், தேம்பாடுதெல். 

Chint’er, s. பாடுவான், பாடகன், பா 

ண்மகன். 

Chant'i-cleer, s. சேவல். 

Chint/ing, s. Sதம்பாடுகை. 
Chint'ress, 8. பாடி, பாடுவாள், பாண் 

மகள். 
Cha’os, s. கலப்பு, சங்கரம், சமட்டிரூ 

பம். 
order antithesis, வியட்ஈகரூபம். 

நிலையில்லாக்கா 

Cha-ot'ic, a. கமழப்பமான,சமட்டியான. 
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Chap, s. கமர், இறந்தலாய், நீக்கம், நீக் | 
கல், பிளப்பு; விடவு. 

as fellow, ஆள், பையன், இற்றாள். 
Chap, .a. பிளத்தல், வெடிக்கப்பண் 

ணுதல். 
Chap, v.n. கமர்வெடி த்தல், திறத்தல், © 

ங்குதல்; பிளத்தல், விதெல், விள்ளு 

தல். . 
Chap'el, s. கோவில், ஆலயம். 
Chap’—fall-en, a. வாட்ட ரவான, முகக் 

கோட்டரவான, விம் 

Chap’i-ter, s . அூண்தலைப்பு. 

round, குடம், மகுடம். 
long, குறுந்தறி, போதிகை. 

Chaplain, s. கோயிற்குரு, குரு. 
Chap/lain-ship, s. குருத்தொழில். 

as revenue, GSS coor. 
Chap'let, s. ArAdலணிமாலை, செப 

மாலை, 

in architecture, அலங்காத்தெமொ 
லை. 

of feathers, க, குடிகை. 

Chap/man, 8. வி லைகாரன், கொள்ளுறெ 
வன், கடைக்காரன். 
as seller, விற்றவன், வியாபாரி. 

Chaps, s. (pl.) sாடை , மோவாய். 
Chap’ter, s. அத்தியாயம், அதிகாரம், ௪ 

ருக்கம், படலம், காண்டம், இலம்ப 
கம், நூன்முடி. 

Chap’ter, v. a. வரிவாங்குதல், திருத்து 
தல். 

Char, s. அற்பவேலை, இனவேலை. 
Char, ». a. கரிச்சுடுதல். 
Char, v.n. அற்பவேலைசெய்தல், தின 

வேலைசெய்கல். 

Char‘ac-ter, s. குறிப்பு, அச்சு. 
as account, description, பரம். 
as estimable quality, சங்கை, பெய 

ர், ர்த்தி, நாணயம், தராதலம். 

as hand writing, எழுத்துப்போக்கு, 
எழுத்துச்சாயல். 
as letter, எழுத்து, அட்சரம். 
௮8 mark, குறி, குறிப்பு, அடையாள 
ம், கிறு. 

as peculiar, or distinguishing proper- 
ties, இலட்சணம், இலக்கணம், த 
ன்மை, குணம். 

as person, ஆள். 
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as personal qualities, கணம், நடத் 
தை, நிலைமை, கமனம், போக்கு. 
as personation, கூ த்து, பாவனை, கோ 

லம். 
as stamp, முத்திரை. 

-to act in character, சயதருமப்படி & 
.ட்ததல. 

to act out of character, சயதருமந்தவ 
றி£டத்தல். 

Char’ac-ter, v. a. எழுதுதல், ரேகித்தல், 
Char-ac-ter-is'tic, s. 60, குறிப்பு, ௮ 

டையாளம், குணம். 
of tense in verbs, வனையிடை நிலை. 

of a good man, உத்தமனுக்கடையா 

ளம். 

Char-ac-ter-is'tic, 
Char-ac-ter-is’tic-al, 

அடையாளமு 

ள்ள, HUG GT 

முள்ள, சுயலட்சணமான, . சுயதன் 

மையுள்ள. 

Char-ac-ter-is'tic-al-ly, adv. அடையா 
ளமாய், குறிப்பாய். 

Char‘ac-ter-ize, v. a. குறித்தல், குறித் 
துக்காட்டெல், குணங்குறியெடுத்துக் 
காட்டுதல். 

Charcoal, s. af, மரக்கரி. 

Charge, s. அரம், பாரிப்பு, பொறுப்பு. 

accusation, குற்றச்சாட்டு, முறைப் 

பாடு, 

authoritative instructions, பெரதிப்பு, 
கற்பனை, புத்தி. 

care, பாரம், கட்டுப்பாடு, பொறுப்பு. 

protection, trust, பரிபாலனம், பால 
னம், விசாரணை. 

as commission, ஏவல், பணிவிடை. 

as cost, விலை, இரயம், செலவு. 

as debit, entry in an account, பத்தும் 

இியெழுதுதல். 
as demand in payment, செeவு, கூ 
வி, கடன். 

as duty, கடமை, கடப்பாடு, 

as onset, எதிர்ப்பு, அம்ர்க்் பாய்ச் 
சல், வீழ்வு. 

as order, கட்டளை, எவல், இதம். 

a signal for battle, போர்க்குறி. 
as trust, thing intrusted, வசம், கைவ 

சம், வெொறுப்ம ஒப்படை, அடைக் 
கலம். 

of a gun, தாணிப்பு. 
Pt 
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of a pastor over his people, Gருவிசா 
ரணை. 
to answer a charge, கGற்றச்சாட்டுக் 
குமறுமொழிசொல்லுதல், கடனைச் 
சரிக்கட்தெல். 

Charge, v. a. பாரித்தல், பொறுப்பித்த 
ல், சுமத்துதல். 
as accuse, குற்றஞ்சாட்டுதல், முறை 
ப்படதெல். [ய்தல். 
attack, மேல்விழுதல், மோதுதல், பா 
censure, sண்டித்துச்சொல்லுதல், இ 
டித்துரைத்தல், வாக்குத்தண்ட ம்பண் 
ணல். 
as command, sLட்டளையிடதெல், கற்பி 
த்தல், இட்டம்பண்ணுதல். 

as demand a price, லிலைகேட்டல். 
debit in an account, பற்றுமதியெழு 
அதல். 
as enjoin, exhort, புத்தி சொல்லுதல், 
போதித்தல். 
to fill, நிரப்புதல். 

to impose duty, task, tax, &c., 
அப்பித்தல், சுமத்துதல், வரிவைத்தல். 
to impute to, சமத்துதல், சாட்தெல், 

ஏற்றுதல். 
to entrust with, பெொறுப்பித்தல், ஒப் 
படைத்தல். 

to load a burden, சமையேற்றுதல், ச 
மத்துதல், சமப்பித்தல். 

to load fire arms, sாணித்தல், தப்பா 
க்கியில்மருந்திடுதல். 

the memory with, Gாபகப்படுத்துத 
ல், ஞாயப்கத்தில்லைத்ரல். 

த v.n. வந்துவிழுதல், நெருங்குத 

ல், தாக்குதல். 
Chiarge’a-ble, a. ஒருவன்மேற்சமரத்தக் 

க, கணக்கநிற்சேர்க்கத்தக்க. 
as expensive, burdensome, பாச்சு 
மையுள்ள. 
as imputable, ஒருவன்மேற்சாரத்தக்க, 
ஒன்றிலேசாரத்தக்க, சாடத்தக்க, 
he is chargeable with fault, erime, 

அவனிற்குற்றஞ்சாடும், அவனிற்பி 
மைசாரும். 
this is chargeable with duty, இaஅதர் 
வையுள்ளது, தீர்வைச்சரக்கு. 
you are chargeable with this, a௨ 

ன்மேற்பாரம், இதுஉன்குற்றம். 
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Chirg'er, s. போர்க்குதிரை, படைக்கு 
திரை. 
as dish, தாலம், தட்டம். : 

Char‘i-ot, s. காலுசிற்பண்டி, இரதம், கு 
லால்வண்டில். 

Char-i-ot-eer', s. பாகன், இரதசாரதி. 
Charicot-Gernigs 8. இரதபரிட்சை. 
Char’i-ta-ble, a. ஏன்புள்ள, அருளுள்ள , 

தீயையுள்ள. 
as candid, தாராளமான, தெளிவான. 
as liberal, தருமமுள்ள, உதாரகுண 

முள்ள, 
deed, instrument, தருமசாதனம். [ம். 

disposition, தருமசிந்தை, தறாமக்குண 
institution, SG மஸ்தானம், தருமசத் 

திரம். 
person, தருமசாலி, தியாகி, 
society, தருமசங்கம். 

Char‘i-ta-ble-ness, s. தயை, அன்பு. 
as benevolence, தயவு, நற்குணம், த 
யாளம், 

as liberality, கொடைத்தனம், தரும 
க்குணம், உதாரகுணம். 

Char/i-ta-bly, adv. தருமமாய், அனபா 
ய், தயாளமாய், உதாரமாய். 

Char'i-ty, s. அன்பு, Cori, பட்சம். 
as alms, act of benevolence, பச்சை, 
யாசகம், கொடை, உபகாரம். 
as candor, good will, உதாரசலம், தா 
ராளம். 
as kindness, benevolence, தயவு, இர 
க்கம், பட்சம். 
as liberality, தருமத்தை, 25176 
ணம். 
box, தருமப்பெட்டி, மகமைப்பாத் 

ரம், 

boy, தருமப்பள்ளியிற்பிள்ளை, தரும 
மாணாக்கன். 
fund, தருமப்பணம்,தருமத்திரவியம். 
school, தீருமப்பள்ளிக்கூடம். 

Chirles’s'—wain, s. (pl.) ௪த்தரிவதிகள், 
உத்தராயணத்திற்தோற்றுஞ்சத்தடட்ச 
த்திங்கள். 

Charm, s. மருள்; மயக்கம். 

as amulet, கெலிடு,இரட்சாபந்தனம். 
as attraction, வயம், மருட்டு, 

to tie on a charm, கரப்புக்கட்தெல், 
இரட்சாபந்தனம்பண்ணுதல், 
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Charm, v.a. மயககுதல், 
மனதைக்கவாதல், 

கல். 

by incantations, wமக்திரத்தால்வசப்ப 
டுத்தல், வசியம்பண்ணுதல், 

Charm, v. 2. ஓசையுண்டாகுதல், ஒசை 
யெழும்புதல். 

Chirm’er, s. மயக்குகிறவன், வசீகரன், 
மாச்திரியன். 

Charm’ful, a. இன்பமுள்ள. 
Charm‘ing, a. vன்தைக்கவரத்தக்க, இ 

ழுக்கத்தக்க, மருட்டத்தக்க, இன்ப 
மான, வடிவான, இனிமையான, ௧ 
ண்ணுக்குத்தைக்கத்தக்க,கண்ணோட் 
டுள்ள. 

Charm’ ing-ly, adv. மயக் கத்தக்கதாய், ௪ 
வையாய்; இன்பமாய், வடிவாய், பா 
ர்வையாய். 

Chirm'less, a. wனதுக்குப்பிடியாத, ௮ 
தமான. 

Chir'nel, a. பிரேதமுள்ள. 
Chir'nel-house, s. எலும்பிடுங்குகை, ௭ 

லும்பிடுமறை. 
Chart, s. படம், 

Chér'ter, s. zrதனம், உறுதி, பட்டயம். 
as immunity, சலக்கரணை, Susser 
ம், Qt és@srh. 
as instrument of a grant, சலக்கரணை 
ப்பத்திரம், ஆதினபத்திரம். 

Chir'ter, v. a. சாதனப்படுத்தல், விதெ 
லைபண்ணுதல். 
a vessel, அனுதரத்துக்குப்பிடித்தல், 
கேள்வுக்குப்பிடித்தல். 

மருட்தெல், 

ஆசையுண்டாக் 

as establish by charter, சாதனத்தால் © 
நியமித்தல். 

Chiary, a. பத்திரமான, எச்சரிக்கையா 
ன, மட்டானசெலவுள்ள. 

Chise, s. வேட்டை. 
as open space, வேட்டைக்காடு. 
as seeking, தேட்டம், நாட்டம். 
pursuit, தொடர்ச்சி, தொடர்பு. 

Chase, v. a. ஓட்டுதல், அரத்துதல். 
to dispel, அகற்றுதல், போக்குதல், ௩ 
க்குதல். 

to disperse, கு—oத்தல், சதெறடித்தல், 
பறக்கடித்தல். 

to follow, தொடர்தல். 
as hunt, வேட்டையாடுதல். 
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to infix, பதித்தல், அழுத்தல். 
as seek, தேடுதல், ஈர்டுதல். 

Chis'er, s. வேட்டைக்காரன், அரத்துி 
றவன். 

Chasm, s. பிளப்பு, வெடிப்பு, நீக்கம், இ 
றக்தவாய், பிளவு. 
as vacuity, குனியம், பாழ், வெறு 
மை, 

Chaste, a. சத்தமான, தூய்மையான, 
language, செம்மொழி, இலக்கணமு 
டையபாலை. 
husband, பத்தினிவிரதன். 
wife, பதிவிரதை, கற்புள்ளமனைவி. 

Chaste'ly, adv. பலித்திரமாய், கற்பாய். 
Chas'ten, v. a. தண்டித்தல், சட்சைப 
COT FOI FOV. 
as make chaste, correct, Aருத்துதல், 
தஇட்்டம்பண்ணுகல். 

Chas'ten-er, s. தண்டப்போன், File 
கன். 

Chas'ten-ing, s. sசண்டனை, தண்டிப்பு, 
சிட்சை. 

Chas-tis'a-ble, a. sண்டனைக்குரிய, சட் 
சிக்கத்தக்க. 

Chas-tise’, v. a. தண்டித்தல், தண்டம்ப 
ண்ணுதல், Hi Asse, மிலாறிடுதல். 

Chas'tise-ment, s. தண்டம், தண்டனை, 
தண்டிப்பு, சட்சிப்பு. 

Chas-tis'er, s. சண்டிப்போன், சிட்சக 
ன்; திருத்துவோன். 

Chas'ti-ty, s. கற்பு; கற்புடைமை, கற் 
புரெறி, நிறை, முல்லை. 

Chat, s. sதை, அலப்பு. 
Chat, v.n. கதைபேசுதல், பேசிக்கொள் 

ரூதல், வீணாய்க்கதைத்தல். 
Chat'tel, s. வீட்டெச்சாமான், தளவாடம், 

தட்முட்டு, 
Chatter, s. அலப்பு, கத்து, பசபசப்பு, 

வீண்பேச்சு. 
Chatter, v. n. அலப்புதல், கத்துதல், ப 

சபசத்தல், பறைதல். 
as birds, S#AOSO, கத்துதல். 
as monkeys, squirrels, &c. கத்துதல். 
as the teeth with cold, A௫இ௫த்தல். 

Chat'ter-box, .  ஏaப்புதறெவன், கதை 
Chat’ter-er, வ் } க்காரன. 

Chat'ter-ing, s. அலப்புகை. . 
Chat'ty, a. அப்புற, கதைககிற., 
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Chaw, v. a. சப்புதல், குதப்புதல், மெல் 

ஓதல். 
Chay, s. சrரயவேர், இம்பூறல். 

Chéap, a. மலிவான, சகாயமான, ஈய 
மான. 

common, of small value, பரும்படி 
யான. 
to be cheap, மவிதல், நயத்தல். 

Chéap’en, v. a. விலைகுறைத்தல், சகாய 
ம்பண்ணுதல், தணித்தல், மலியப்ப 

ண்ணுதல். 

Chéap’en-er, s. வல’ைதணிப்போன். 
Chéap'ly, adv. மலிவாய், சகாயமாய், ௩ 

யமாய். 

Chéap’ness, s. wலிவு, ஈயம், சகாயம். 

Cheat, எத்தன், SUL CT, கபடக் 
Cheat’er, “ id இணாப்புவோன், 

ஏய்ப்போன், வஞ்சகன். 
Chéat, v. a. வஞ்சித்தல், எய்த்தல், எத்து 

தல், கபடஞ்செய்தல், கள்ளம்பண் 

ணுதல்; மடிப்புப்பண்ணுதல், அபக 
ரித்தல், இணாப்புதல். : 

Chéat'ing, s. எத்து, SUL, கரவடம், க 

ள்ளம், மடிப்பு. 
Check, s. தடக்கு, தடை; இடையூறு, 

மம்ம. [பு. 
rebuff, தடை, தடக்கு, SOuUY, மறிப் 

reproof, கண்டிப்பு; கண்டிதம், அத 
ட்டு, இறுக்கு, உறுக்கு. 

restraint, curb, கட்ப்பாடு, கட்டா 
யம், கட்டுமுகனை. 

Check, ». a. தடுத்தல், மறித்தல். 

to chide, s௭|ந்துகொள்ளுதல், கண் 

ஓத்தல், இறுக்குதல், உறுக்குதல். 
to control by counter reckoning, + 
ரிக்கட்டுதல். 

Check, v.n. நிலைத்தல், தங்குதல், தடை 

படுதல், சடைதல். 

Check’er, s. வெவ்வேறுநிறம், பேதாபே 

தமானவன்னம். 

Check’er, v. a. வெவ்வேறுநிறம்போடுத 
ல், பேதாபேதமாக்குதல். 

Checkers, s. (pl.) சாய்பரப்பிவிளையா 
OC wnt GH. 

Check’er-work, s. கோடுகோடானவே 
லை. 

Cheek, s. கதுப்பு, கன்னம், சொக்கு, க 
வுள். 
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Cheer, s. rer, தைரியம். 
as entertainment, லிருந்து, ,களியா 
ட்டு 

as joy, mirth, மAிழ்ச்சி, சமாளம், ௧ 
ளிப்பு. 

Cheer, v.a. தேற்றுதல், ௮பயங்கொடு 

த்தல், ஆறுதல்சொல்லுதல், திடன் 
சொல்லுதல், சந்தோஷிப்பித்தல். 

Cheer, v. n. தேறுதல், es ல 
ல், சர்தோக்கித்தல். 

Cheer'er, s. மAிழ்விப்போன், களிப்பி 

ப்போன்,சந்தோஷப்படுத்துவோன். 
Cheerful, a. vனக்களிப்பான, சந்தோ 
ஷமான, பூரிப்பான. 
countenance, குளிர்ந்தமுகம் ம், செந்த 
ளிப்பானமுகம், அலர்ந்தமுகம், தா 
ராளமானமுகம். 
morning, சகிரந்தகாலை, ஆரோக்கியமா 
னகாலை, நல்லகாலை. 

Cheer’ful-ly, adv. மகிழ்ச்சியாய், சமாள 
மாய், களிப்பாய். 

Cheer'ful-ness, s. கொண்டாட்டம், சந் 
தோஷம், சமாளம் களிப்பு; wp eS. 
of countenance, முகத்தாராளம், முக 
ச்செந்தளிப்பு. 

Cheer'i-ly, adv. sளிப்பாய், செந்தளிப் 
பாய், தாராளமாய். 

Cheer'less, a. தைரியமற்ற, உற்சாகமற 
2, மனச்சடைவான, சஞ்சலமுள்ள. 

Cheer'ly, adv. sளிப்பாய், செந்தளிப் 
பாய், மனரம்மியமாய். 

Cheer'’y,a. களிப்புள்ள,இரம்மியமுள்ள . 
Cheese, s. பாலடைக்கட்டி, SUITES 

டி, சுன்னுக்கட்டி. 
Chem'ic-al, a. (see Chimical.) இரசவாத. 
Chem’ ic-al-ly, adv. (see Chimically.) 

இரசவாதவிதிப்படி.. 
Che-mise’, s. மsளீருள்ளங்கி. 
Chemist, s. (see Chimist.) இrரசவாதி. 
Chem'is-try, s. (see Chimistry.) இரசவா 

தம். 
‘| Cheq’uer, s. (see Checker.) வெவ்வேறு 

நிறம், பலவன்னம். 
as cloth, கோட்டுவன்னச்சேலை. 

Cher‘ish, v. a. வளர்த்தல், தேற்றுதல், ப 
ராமரித்தல், £ீராட்ட்பண்ணுதல்,தா 
ங்குதல், பரிபாலித்தல், பேணுதல், 
போதித்தல், 
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opinions, சுயஙிதானங்கொள்ளுதல். 

Cher’ish-er, s. பராமரிக்கறவன்,பேணு 
கிறவன், பரிபாலனன். 

Cher'ish-ing, s. பேணம், பேணரவு, ஆ 
தரிப்பு, பெலப்படுத்துகை. 

Cherry, s. ஒருவகைப்பழம். 
Cher’ub, s. கெருபி. 
Cher-i’bic, 1 
Cher-ii'bic-al, ” கெரூபிக்குரிய, 

Cher'u-bim, s. கெரூபிகள். 
Chess, s. சொக்கட்டான். 

Chess'-board, s. சொக்கட்டான்மனை. 

Chess’—man, s. சொக்கட்டான்காய். 

Chest, s. பேழை, பெட்டகம். 
. the breast, மார்பு, Oa ere. 

Chestnut, s. sகஸ்கொட்டை. 
tree, கஸ்கொட்டைமமரம். 

Chew, s. ஒருவாயுணா. 
Chew, v. a. சப்புதல், 

னல், கவட்டதெல். 

as champ, குதீப்புதல், குதட்தெல், 

அதக்குதல். 
to chew the cud, இரைமீட்டல், ௮ 
சைவெட்டுதல். 
to meditate, எண்ணியெண்ணிக்கொ 

ண்டிருத்தல், திரும்பத்திரும்பச்ிந்தி 
த்தல். 

Chew'ing, s. சப்புகை, மெல்லுகை. 
mental, தியானம், 

Chi-cane’, 
Chi-can’er-y, 
Chi-cin/er, s. ௪த்தியநிராகான், பக்கி 

கைகாரன், விகடசாமர்த்தியன். 
Chick, தன் விடைக் 
Chick’en, ° கோழி 

as person, செல்லப்பிள்ளை. 

Chick’en-heart’ed, a. இளநெஞ்சள்ள, 
தைரியமற்ற, அச்சமுள்ள. 

Chick'en-pox, s. ஈீர்க்கொள்ளூவான், 
கொப்புளிப்பான். 

Chick'ling, s. FIGE@EHF, பார்ப்பு. 

Chide, v. a. குற்றஞ்சார்த்துதல். 
as reprove, கடிந்துகொள்ளுதல், உ 
றுக்குதல், கண்டித்தல். 
as blame, 622 GOsragisa, வெ 
சொல்லுதல். 

Chide, v. n. அதட்டுதல்,. உரப்புதல். 

மெல்லுதல், தின் 

s. | தந்திரநியாயம். 
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as contend, சண்டைபிடித்தல், விவா 
தஞ்செய்தல். 
as scold, sண்।ணத்தல், கடிதல். 

Chid’er, s. அதட்டுக்காரன், உரப்புதிற 
வன், வாக்குத்தண்டஞ்செய்வோன். 

Chid'ing, s. sண்டிப்பு,கடிந்துகொள்ளு 
கை, வாக்குத்தண்டனை. 

Chid'ing-ly, adv. இறுக்காய், கண்டிப் 
பாய், கடிந்து. 

Chief, s. பிரதானி, சிரேஷ்டன், அதி 
பதி, தலைவன், கத்தராளி, முதலாளி. 

Chief, a. உத்தம, பிரதான, தலைமையா 
ன; முதன்மையான, மேன்மையான , 
முக்கயமான. 

justice, Fீதியதிபதி, மகாநீதியதிபதி. 
Chiéfdom, s பிரதானிக்கம், தலைமை, 

அதிகாரம், பிரதானீகம். 
Chiefly, adv. முக்கயெமாக, பிரசதானமா 

ய், விசேஷமாக. 
Chieftain, s. s—o’Oxைமைக்காரன், பிரதானி. 
Chiéf'tain-ry, ) தலைமை, நாட்டா 
Chiéf'tain- “ship, 3 ண்மை, பிரதானிக் 

கம், முதன்மை. 
Chil’blain, s. சிங்குனிரினாலுண்டாகு 
மதைப்பு, சீதவிச்கம். 

Child, s. பிள்ளை, குழந்தை, சவலைப்பி 
ede: 

Child'—bear-ing, பிள்ளைப்பேறு, பி 
Child’—bed, s ரசவம், மகப்பே 
Child'—birth, று. 
Child’hood, s. ள்ளைப் பிராயம், ெபி 

ராயம், பிள்ளைமை. [ல. 
Child/ish, a. Oிள்ளைத்தன்மையான, பர 

manner, பரலியம். 
Child’ish-ly, adv. பிள்ளைமையாய், பிள் 

ளையாட்டமாய். 

Child'ish-ness, s. Jள்ளைமை, பிள்ளைத் 
தன்மை, பிள்ளையாட்டம், பாலரீரி. 

Childless, a. dெள்ளையில்லாத. 

Child/like, a. குழ்வான, பிள்ளைத்தன 
மான. 

Children, s. (pl.) பிளளைகள்;, மக்கள், 
சிறார். 

Chil'i-ad, s. ஆயிரம், சகத்திரம். 
Chil/i-arch, s. ஆமிரவர்க்கதிபது, 
Chill, s. குளிர், கூதிர், குளிச்சி, 

fever chills, குoைப்பன, குலைப்பன 
காய்ச்சல், குளிர்சுரம், தசரம். 



CHI 

Chill, v. a. கொடுிகப்பண்ணுதல். 

as make cold, குளிரப்பண்ணல், சத 

ளமாக்கல். 

as blast with cold, oeறைக்கப்பண்: 

BY SOV. [ தல். 
as check, 50550, தணித்தல், குறைத் 

Chill, a. குளிரான, கொடுிகடியான, F 
தளமுள்ள. 
to be chill, கொடுகுதல், குளிர்தல். 

Chilli, s. மிளகாய். 

Chill'i-ness, s. அற்பகுளிர். 

Chill‘ness, s. குளிர்மை, கூதிர், சீதளம். 

Chill'y, a. குளிர்மையான. 
Chime, s. இசை, ஒசைகளினிசைவு, ௪ 

ங்கதேத்துக்ிசையமணிகளிடும்காத ம், 
ஒத்திசைக்குங்கருவிகளின்நாதம். 

Chime, v. a. சதிசதியொத்திசைத்தல். 
Chime, ». n. சதிசதியொத்திசைதல். 

to agree, இணங்குதல், QF sv, ஓ 

தீதல். 
Chim'er, s. சதிசுதியொப்பமணியடிப் 

போன். 
Chi-mé'ra, s. வணெண்ணம், மனோராச் 

சியம், மனோரதியம். 
Chi-mer'ic-al, a. வdணைண்ணமுள்ள, ம 
னோரதியமான. 

Chi-mer‘ic-al-ly, adv. வணைண்ணமாய், 
மனோரதியமாய். 

Chim'ic-al, a. இரசவாத. 
Chim/ic-al-ly, adv. இரசவாதவிதிப்படி. 
Chimist, s. இரசவாதி, 
Chim/is-try, s. இரசவாதம். 

Chimney, 8. புகைத்துவாரம், தூமாயன 
ம், தூமத்துவாரம், 

Chin, s. மோவாய், தாடை. 
China, s. னம். 

root, சனக்ழெங்கு. 
ware, பீங்கான். 

Chin'cough, s. G60, கக்குவான். 
Chine, s. முதுகெலும்பு, முள்ளெலும்பு, 

தண்டெலும்பு. 
ofa cask, பிப்பாவின்பாதம்.  [பு. 

Chink, s. ur, நீக்கம், வெடிப்பு, பிளப் 
Chink, ». a. இலுக்குதல், வெடிக்கப்ப 

CON SOO) FSV. 
Chink, v. n. sலகலத்தல், கலீரிதெல், க 

வீர்சலீரெனல், Hoy Gay ss, கிலு 
BSN, கிண்ணிகுதல். 
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to open or part, வெ।ஈத்தல, பிளத்தல், 
விள்ளுதல், 

Chink'y, a. வெடிப்பான, பிளப்பான. 
Chintz, s. எழுத்துப்புடைவை, £ற்றன் 

புடைவை, சீட்டிப்புடைவை, AF 
திரப்படாம், ண்டன்புடைவை. 

Chip, s. சம்பு, சிராய், லும்பு. 

of earthen ware, s=oலவோ௭ர, ஓட்டா 
ஞ்சல்லி. 

Chip, v. a. தறித்தல், கண்டித்தல், அண் 
டித்தல். 

as hew, வெட்டுதல், lவுதல், செதுக் 

குதல், 
Chip, v. n. தீகர்தல், ஒடி தல். 
Chip'-axe, s. கோடாலி. 
Chi-rog'ra-pher, s. எழுதுறெவன், இ 

லேககன். 
Chi-rog'ra-phist, s. sரேகைச்சாஸ்திரி 
Chi-rog’ra-phy, s. இலிகிதம், எழுத்துவி 

த்தை. 
Chi-rol'o-gy, s. கைப்பயில். 

Chi'ro-man-cer, s. கைக்குறிசொல்லுி 
bac, சாமுத்திரிகன். 

Chi‘ro-man-cy, s. கைக்குறிச்சாஸ்திரம், 
சாமுத்திரிகை. 

Chirp, s. ச்சிடுகை, கச்சு. 
Chirp, v. n. Sச்சிடுதல். 
Chirp’ing, s. ¢ச்சிடுகை. 
Chis’el, s. உளி, தறிகை, கல்லுளி. 
Chis‘el, +. a. உளியிடதல், உளியாலே 

வெட்டில், கொத்துதல், பொளிதல். 
Chit, s. முளை, அங்குரம். : 
of a palm, &c. ஆணிக்குருத்து, தலை 

ப்புவட்6, அடிக்குருத்து. 
of trees of solid hearts, wனலவேர். 
of plantains, bamboos, q௭4வ ட்டி. 

Chit, v. n. முளைத்தல், அங்குரித்தல். 
Chit'chat, s. ஏoப்பு, பேச்சு, கத்து. 

Chiv'al-rous, a. eரமுள்ள, முளையுள்ள . 

Chiv/al-ry, s. லீரம், பரிமாவல்லயம், ப 
ரியேற்றச்சேவகம். 

Choice, s. இட்டம், பிரீதி, பிரியம். 
as best kind, உத்தமம், முதற்றரம், ௮ 

ருமை, உச்சிதம், சிரேட்டம், உச — 
ம், மொத்தம். 
as selection, thing chosen, தெரிவு, 
தெரிந்தெடுத்தபொருள். .. : 
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take your choice, WAwoum Qua, 
தெரிந்துகொள். 

I have no choice, எனக்க ண்ஞ்சரி, 
எதவுஞ்சரி. 
one’s own choice, தன்னிட்டம், ௪ 
யெச்சை. 

Choice, a. அரிதான, அருமையான, உ 
தமான, உத்தம, முதன்மையான, இ 

ரேஷ்ட மான, தலைமையான. 

as select, தெரிந்த, தெரிவான. 
Choice'ly, adv. வாய்ப்பாய், உச்சமமா 

ய், அரிதாய், சயப்பாய், தெரிவாய். 
Choice'ness, 8. அருமை, ஹ்க்கும்! உத் 

தமம். 
Choir, s. பரடுவார்கூட்டம், பாணர்கூ 
hay ag Toh 

Choke, v. a. விக்கப்பண்ணுதல். 
to suffocate, தஇக்குமுக்கடைக்கப்ப 
ண்ணுதல். 

to stop up, அடைத்தல், அர்த்தல். 

to hinder, தடுத்தல், நெருக்குதல். 

to smother fire, கொதுத்தல், நெருப் 
பையவிக்கமூடுதெல். 

Choke, v.n. விக்குதல். 
to be choked, suffocated, விக்கக்கொ 
ள்ளூதல், திக்குமுக்கடைத்தல். 
to be choked with thirst, தாகத்தினாற் ற் 
தொண்டைவாளுதல், நாவாளுதல். 
to be choked, as plants, செருங்குதல், 

அமழுங்குதல். 
to be offended, லசனப்படுதல். 

Chok’er, s. சக்குமுக்கடைக்கப்பண்ணு 
வோன், வாயடைப்போன். 

Chol’er, s. கோபம், அபிகாயம். 
as bile, பித்தம். 

Chol’er-a, s. கோதாரிக்கழிச்சல், வாந் 
திப்பிராந்தி, விஷபேதி. 

Chol’er-ic, a. பத்தங்கொண்ட, கோபக் 
குணமுள்ள. 

Choose, ம. 4. தெரிதல், ஆய்தல், தேர்த 

ல், வித்தல். 
Choose, v. n. Aத்தமாகுதல், பிறியப்படு 

தல், இட்டமாகுதல். 
Choos er, s. தெரிவோன், வரிப்போன். 
Chop, 8. அண்டம், துணிக்கை, கண்ட 

ம், அண்டு, 

as crack, cleft, வெ।ரப்பு, 
as jaw, ஏலகு, கீழ்வாய். 
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Chop, v. a. தறித்தல், அண்டித்தல், கண் 
டித்தல், வெட்டுதல், 

to barter, truck, பண்டம்மாற்றுதல். 
to cleave, பிளத்தல், தறித்தல். 
to mince, கொத்துசல், சொத்தரிதல். 

Chop, ». n. மாறுதல், திரும்புதல். 
Chop’-fall-en, a. முகக்கோட்டரவான, 

தைரியமற்ற. 
Chops, s. (pl. ) முகவாய், 

வாய், மூஞ்சை. 
of a river, முகத்துவாரம், கழிமுகம். 

Cho'ral, a. பாணருக்குரிய, uname 
குரிய: 

Cho'ral-ly, adr. பரணருக்குரியதாய். 
Chord, s. eணைநரம்பு. 

ofan ac, குணம், தனுநாண், சியை. 
of an angle, சா, aS Fer, கோணக் 
சியை. 
as harmony, ஒசைகளினிசைவு, ஒத் 
திசை. 

Chord, 0. 4. BNET YL Osa, வாரிறுக்கு 
தல். 

Cho'ri-on, s. கருப்பை, கருப்பகோள 
கை. 

Cho’rist, 
Chor'ist-er, 

Cho-rog’ra-pher, s. தெசப்படம்வரை 
வோன், தேசஇதிகாசன். 

Cho-rog’ra-phy, s. தேசப்பட ம்வரையும் 
இலக்கணம். 

Cho'rus, s. பல்லவம், 

as number of singers, சங்கீதகாரர், பா 
ணர்கூட்டம். 
ina play, சபையுள்ளார், சபையுள் 
ளார்பாட்டி 

Chose, (see Choose.) தெரிந்த. 
Chos'en, a. தெரியப்பட்ட, அரிதான, 

உத்தம, பிரியமான, வரித்த. 

Christ, s. ஏபிவகனாதன், கிறிஸ்து, உ 
லோகஇச!.சகர். 

Chris'ten, v. 2. Gரானஸ்நானம்பண்ணி 
ப்பெயரிதெல், ஞானஸ்கானப்பேர் 
குட்டல். 

Chris‘ten-dom, s. Sறிஸ்துமார்க்கம்வழங் 
குந்தேசங்கள், இறிஸ்துமார்க்கச்சா 
தாரணசபையார். 

Chris'ten-ing, s. Gானஸ்நானச்சடங்கு. 

மிருகத்தின் 

s. பாடுவோன், பாணன். 
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Christian, s. றிஸ்தவன், கிறிஸ்துமார் 
க்கத்தான், றிஸ்துமதானுசாரி. 

Christian, a. Aறிஸ்துசமயத்துக்கடுத்த. 
Chris-tian/i-ty, s. Aறிஸ்துமார்க்கம், §) 

றிஸ்துசமயம். 

Chris'tian-ize, v. a. Aறிஸ்துமார்க்கத்தி 
லுள்ளாக்குதல். 

Chris'tian-name, s. Sஒானஸ்நானப்பெ 
யர். 

Chris'tian-ly, adv. Aறிஸ்துமார்க்கத்துக் 
குத்தக்கதாய். 

Christmas, s. Sறிஸ்துபிற ந்தபெராகாள், 
தஇிறிஸ்துவின்ஆகமனகாலம். 

Chro-mat'ics, s. வன்னசாத்திரம். 
shron’ic, 
Chron’ic-al, ie 

disease, sாட்பட்டவியாதி, உரோக 
ம், நோய். 
fever, பழஞ்சுரம். 

Chronii-cle, s. Sனவருத்தமானம், பூரா 
வகாலசங்கதி, 

Chron/i-cler, s. sroசங்கதியெழுதுறெ 
வன, புராணிகன். 

Chro-nog'ra-pher, s. sroவகுப்புதூலா 

சிரியன், காலக்கிரமநூலாக்கயோன். 
Chro-nog’ra-phy, s. sruச்கிரமறநூல். 
Chro-nol’o-ger, காலசங்கதிகளைய 
Chro-nol’o-gist, “ j றிவோன், இதிகா 

௪அப் பியா, 
Chro-no-log'ic-al,a. sruசங்கதிக்கடுத்த. 

| நாட்பட்ட, பழைய. 

Chro-no-log/ic-al-ly, adv. sroசங்கதிப் * 
படி, காலசங்கதிப்பிரமாணமாய். 

Chro-nol'o-gy, s. nema) gre. 
Chro-nom’e-ter, s. TU SS. S17 LD. 
Chrys'a-lis, s. அவிஅவதாரப்புழு, பிர 

பத்திர£டேம், அவதாரப்புழு. 
state, பிரபத்திராவத்தை, 
cocoon of, ஏவதாரக்கூடு, 

Chrys'o-lite, s. அக்கிக்கல். 
Chrys'o-pra-sus, s. வைடூரியம். 
Chub’bed, _ } குட்டையான, கூழை 
பhயbலby, “ § யான, குள்ளமான. 

person, குட்டையன், கூழையன், கு 
ளளன, குறளன. 

Chub'-fac-ed, a, படர்ந்தமுகமுள்ள,தி 
ரணடமுகமுள்ள. 

Chuck, s. கத்து, கொக்கரிப்பு. 
Chuck, v. a. பேரடுதல் ,வீசுதல் or Irv 
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as strike, tap, தட்டுதல், 
Chuck, v. n. கொக்கொக்கெனல், கொ 

க்கரித்தல், கத்துதல். 
to jeer, பகAிடிபண்ணுசல், கேலிபண் 
ணுதல், சரசம்பண்ணதல்.. 
as monkeys, கத்துதல். 

Chuck'le, v. a. கொக்கரித்தல், கத்துதல். 
Chuckle, v. n. S@கAிளுத்தல், கெக்கட் 

டமிட்டிெ்சிரித்தல்,அட்டகாசம்பண் 

தல், 
| Chuff, s. மூடன், குறும்பன், மடன், சி 

| தடன். 
Chuffi-ly, adv, ம_த்தனமாய். 
Chuffi-ness, s. மL ம், தறுகுறும்பு. 

Chuffy, a. குறும்பான, வெடுக்கான, ம 
டமான. 

Chum, s. சகவாசி, கூட்டாளி. 
Chump, hive ‘ 
Chunk, { மரக்கட்டை, குற்றி. 

Church, s. கோலில், ஆலயம், தேவால 
யம. ; 

as a body of christians, சudை, Aறிஸ் 
அவின்சபை, திருச்சபை. 
as sect, இருச்சபைப்பிரிவு, திருச்ச 
பைவகுப்பு. 
history, இருச்சபைச்சரித்திரம். 
land, கோயிற்காணி, 
member, சபையான். 

Church, v.a. அம்பாயத்துக்குத்தப்பின 
தினிமித்தம் கோயிலிற் போற்றிசெய் 
தல். 

Church’-yard, s. கோயிற்பிரகாரம். 
as burial ground, சவக்காலை, மயான 
ஸ்தானம். [ன். 

Church’—ward-en, s. கேரலில்மணியகார 
Churl, s. வெடுக்கன், அடுக்கன், கோபி, 

குறும்பன். 

a clown, ஆசாரமற்றவன், ஒழுக்கமற் 
மறவன், மண்ணையன். 

a miser, லோபி, பிசுனன். 
Churl'ish, a. வெடுவெடுப்புள்ள, டுப் 

பான, ககெடுப்புள்ள. 
miserly, பிசுனத்தனமான. 

obstinate, Win. வாதமுள்ள. 
Churl'ish-ly, adv. வெடுவெடுப்பாய், து 

டுக்சாய், துடக்கென. — 
Churl’ish-ness, s. Gy, வெடுவெடுப் 

பு; ககெடுப்பு, அடுக்கு, £ற்றம், 
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Churn, s. தயிர்கடை தாழி, மர்தனி. 
Churn,» a, சயிர்கடைதல். 
Churn‘ing, s. சயிர்கடைவு, மந்தனம். 

Churn'staff, s. மத்து, மூழி, மூழை, க 
வம. 

Chyle, s. ஏன்னாசம், ௮ன்னசாரம். 
Chyl’ous, a. gன்னாசமுள்ள. 
Chyme, $s. ஏன்னசாரம், அன்னரசம். 

Chym/ic-al, a. (see Chimical.) இரசவாத. 

Chym'i-fy, ». a. சமித்தல், ரணித்தல். 

Chym'ist, s. (see Chimest.) இrசவாதி. 

Chym’ ist-ry, 8. (see Chimistry.) ainsi 

தம். 
Cic'a-trice, $ தழும்பு; a@. 

Cic’a-tric-le, s. WHE@GIM, கால். 

of an egg, 6@- 
of a seed, வித்தின்மூக்கு. 

Cic'a-trix, s. தழும்பு, வட. 
Cic-a-tri-za'tion, &. இரணமாறுகை , ௭ 

அ, வடி. 

Cic'a-trize, v. 2. காய்தல், கருகுதல். 

Cider, s. அப்பற்பழரசம், தப்புவாப்ப 

மரசம். 
Ci-ஐக்ா',5. சுருட்டு, புகையிலைச்சுருட்டு, 

Cim'e-ter, s. உடைவாள். 

Cinct'ure, 8. அரைக்கசசு, அரைக்கட்டு 

in architecture, தம்பக்கு டங்களின் S 

ழ்ப்புரிமணை. 

Cin'der, s. தழல், கரி, கரிக்காந்தல். 

after combustion, eஎரிக்தெஞ்சினக 

DOT. 

Cin-e-ra'tion, s. பஸ்மமாக்குகை, சுண் 
ணமாக்குகை. 

Cin-é're-ous, a. சrம்பல்போன்ற. 

Cin'gle, s. இடைக்கச்சு, தாக்குவார். 

Cin‘na-bar, 8. பவள மனோசிலை. 

Cin‘na-mon, 8. கறுவாப்பட்டை. 

wild or cassia, இலவங்கப்பட்டை. 

Cin'na-mon-stone, s. கொமேதகம். 

Cron, s. கெட்டு, பதி, ஒட்டெ்களை. 

Cipher, s. பூச்பியம், புள்ளி, சுழி, விந் 
Sly வட்டம், சுன். | 
as character, அட்சரம், எழுத்து, இ 
லக்கம். 

as intertexture of letters, கூட்டெமு 

த்து, குறி ப்பெழுத்து. 
as private mark, புள்ளி, அடையா 
ளம். 
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as secret writing, மறைவானவெழுத் 
அ, யூகாட்சாம். 

Ci'pher, v.n. sணக்கறிதல், கணக்குப் 
பழகுதல், கணக்குப்பார்த்தல். 

Ci'pher-ing, s. கணக்கு, கணக்குப்பரி 
ட்சை, கணக்கெழுத்து. 

Cir'ci-nate, .a. வட்டமாக்குதல், குழு 
தல், வளைத்தல். 

Cirle, s. வட்டம், விருத்தம், சக்கரம், 

சுற்று. 
as circumlocution, சற்றுச்சுழற்டி. 
as compass, எல்லைமானம், அளவு. 
as halo, பரிவேடம். 

as orb, கோளம், மண்டலம். 
as surrounding assembly, குழ்ந்தகூூ 
ட்டம், குழ்ந்தவர்கள். 
as the earth, பூச்சக்கரம், பூகோளம். 
of acquaintance, தன்னைச்குழ்ந்தவர் 
கள், அறிமுகமானவர்கள். 

of influence, செல்லுகிற அளவு, வல் 
லபஞ்செல்லுமளவு, செல்வாக்கின 
ளவு. 

of one’s knowledge, sானறிந்தளவு, 
அறிவினளவு, அறிவினெல்லை. 
of relations, சுற்றத்தார். 

arguing in a, cirle, பீசாங்குரநியாய 
ம், முடியாறியாயம். 
family circle ;குடும்பம்,குெபத்தார். 
magic circle, சக்கரம், இயந்திரம். 
semi-circle, மண்டலார்த்தம், அரைவ 

PMY a Tr 
Cir'cle, v. a. சுற்றுதல், மண்டலித்தல். 
Cir'clet, s. Amat tw. 
Circuit, s. சக்கரம். 

passing round, சற்று, சுழல்வு, சுழற் 

DA. 
defined limit, எல்லைமானம், மண்ட 

லம். 

extent of jurisdiction, ஆணை, அதிகா 
ரத்துவம், அதிகாரவெல்லை. 
extent of operation, எல்லைமானம், வி 
சாரிப்பினெல்லைமானம். 

inclosed circle, எல்லைமரனம், சுற்றெ 
ல்லை, வட்டத்தினுள்ளிடை. 
journeying, trip, $2, சுற்றுகடை ; 
சற்றுச்செலவு. 
of judges, நியாயம்விசாரிக்கும்படிஙி 
யாயாதிபதிகள்செல்லும்பிரயாணம். 

Qt 
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judge, சுற்றுவிசாரணைநியாயாதிபதி, 
மாறிமாறிறியாயம்விசாரிக்குமதிபதி. 

Cir-ci’i-tous, a. சற்றான, . வளைவான, 

ரெளிவான, எண்கொனணான. 
discourse, சற்றுச்சுழற்யொனபேச்சு, 
தலைதடிமாற்றப்பேச்சு. 

way, சுற்றுவழி. 
Cir-cu'i-tous-ly, adv. சுற்றிச்சுற்றி. 
Cir-cii-ty, 8. சற்று, நெளிவு, சுற்றுச்சு 

ற்சி 
Cir'cu-lar, s. சற்றுப்பிரசித்தம், சற்றுப் 

பத்திரம். 

Cir'cu-lar, a. வட்டவடிவான, சக்ர 
மான, சற்றான. 
figure, வட்டவடிவு. 
motion, சுற்றோட்டம். 
as successive, வட்டமாய், மாறிவரு 

திற, 
Cir-cu-lar'i-ty, s. வட்டவடிவு, விருத்தா 

காரம். 
Cir'cu-lar-ly, adv. வட்டமாய், சுற்றாய்; 

சக்கரமாய். 
Cir'cu-late, v. a. drதித்தப்படுத்தல். 

as inform, சுற்றிலுமறிவித்தல் . 
coin, &. செலுத்துதல், வழங்கப்ப 
ண்ணுதல். 
reports, books, Wப்புதல். 

Cir'cu-late, v. n. சற்றுதல். 
to flow in veins, channels, ஒ।இப்பரத் 
தல், ஓடிச்செநறிதல். 
to pass about, சுற்றித்திரிதல், நிலைமா 
றித்திரிதல். 
to pass from hand to hand, &c. செல் 
HSN, நடமாடுதல், பரிமாறுதல், ஊ 
டாடுதல், இடம்மாறுதல். 
as reports, news, books, &c. பரவுதல். 

Cir-cu-la'tion, s. சற்று, சுழற்சி 
as circulating coin, sாசுப்பரிமாற்றம், 
as currency, சடமாட்டம்; பரிமாற்ற 
ம், ஊடாட்டம், வழக்கம். [ ம். 
as publishment, பங்கம், வெதிரங்க 
of air, காற்றுடாட்டம. 
of blood, தாதோட்டம், . 

Cir-cum-am'bi-ent, a. சற்றான, குழந்த. 
air, பூமியைச்குழ்ந்தவாயு, சுற்துப்ப 
ரமாணு. 

Cir-cum-am'bu-late, v.n. சறிறிகடத்த 
ல், சற்றியுலாவுதல். 
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Cir'cum-cise, v.a. விருத்தசேதனம்பண் 
ணுதல், சுன்னத்துப்பண்ணுதல், 
in scripture, ௪த்தம்பண்ணுதல், பாவ 
விமோசனஞ்செய்தல். 

Cir'cum-cis-er, 8. விருத்தசேதனம்பண் 
ணுவோன். 

Cir-cum-cis'ion, 8. விருத்தசேதனம், ௬ 
ன்னத்து, சேதனாசாரம், BSB TF CW 
சேதனம். 
in scripture, பாவவிமோசனம். 

Cir-cum’fer-ence, 8. சற்றளவு, வட்டத் 
தளவு. 
as periphery, வட்டம், சக்கரம், விரு 
த்தம், விருத்தபரிமாணம், பரினணாகம். 
as orb, கோளம், மண்டலம், வட்டம். 

Cir'cun-flect, v. a. ஒலிக்குறிபோடல். 
Cir-cum flu-ence, s. கழ்ந்துபெருகல். 
Cir-cum-fuse’; ». a. கழப்பாய்தல், சுற் 

நிப்பரம்புதல். [மத் 
Cir-cum-gy-ra'tion, s. சுழற்சி, சற்று, உ 
Cir-cum-ja'cent, a. சுற்றான, சுற்றுப்புற 

தீதிலுள்ள, அடுத்த, YOu Epes. 
Cir-cum-li-ga'tion, s. சற்றிக்கட்டுகை. 
Cir-cum-lo-cu/tion, s. சுற்றுச்சுழற்சியா 

னபேச்சு. 
Cir-cum-loc’u-to-ry, a. சுற்றுச்சுழற்சி 

யான, கூறியகூறலான, மீக்கூறான. 
Cir-cum-nav’i-ga-ble, a. க்தி 

ரத்தக்க. 
Cir-cum-nav’i-gate, v. a. மரக்கலஞ்சுற் 

நியோட்டதெல், சற்றவரக்கப்பலோ 
— ட்தெல். 

Cir-cum-nav-i-ga'tion, s. சுற்றிக்கப்பல் 
யாத்திரைபண்ணுகை. 

Cir-cum-ro'ta=ry, a. சற்றுறெ, சுழலுகி 
ற, உழலுறெ, 

Cir-cum-scribe’, v. a, மடL்ப்படுத்துத 
ல், எல்லைப்படுத்துதல், நெருக்குதல், 
கட்டபெபடுத்துதல். 
to be circumscribed, ம்கிப்படுதல், 
கட்டெப்பதெல்., 

 Cir-cum-scrip'tion, s. எல்லைமானம்,எல் 
லைக்கட்டு, கட்ட்பாடு, நெருக்கம். 

Cir-cum-scrip'tive, a. எல்லைமானங்கட் 
டுறெ, 

Cir'cum-spect, a. விழிப்பான, சாக்கிர 
தையான, எச்சரிக்கையான, ஒழுக்க 
மான, சாவதானமான. 
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Cir-cum-spec’tion, s. எச்சரிக்கை, சாவ 

தானம்,விழிப்பு; நினைவு, அவதானம். 
Cir-cum-spect’ive, a. லிழிப்புள்ள. 
Cir'cum-spect-ly, adv. விநிப்பாய், எச் 

சரிக்கையாய், சாக்கரகையாய், 

Cir’cum-spect-ness, s. விழிப்பு, சாக்கி 
ரதை, சாவதானம், எச்சரிக்கை. 

Cir'cum-stance, 8. sாரியம், கவ்வை, ௪ 
ங்கதி, சமாச்சாரம், செய்தி, வத்தமா 
னம், விருத்தாந்தம், வயணம். 

as accident, சம்பவிப்பு, மோசம், இ 
டைச்சம்பவிப்பு. 
as adjunct, அடுத்தகாரியம், உபயோ 
கமானகாரியம். 

Cir‘cum-stance, ». a. நிலைப்படுத்தல். 
Cir'cum-stan-ces, s. (pl.) நிருவாகங்கள்; 

வயணங்கள், வரலாறுகள், விபரங் 
கள். 

Cir‘cum-stan-ced, a. நிலைபரத்திலிருக் 
திற, 

Cir-cum-stan’tial, a. தணைக்காரணமா 
ன. 
as attending, relating to, அ௫த்த, பற் 
றிய, சேர்ந்த, தொடுத்த. 

as incidental, casual, தற்செயலான, 
வலியவந்த, தானாய்வந்த. 
as minute, sைவிபரமான, வயணமா 
ன, அட்பமான. 
‘evidence, அனுமானதிட்டார்தம், G 
றிப்பத்தாட்ி, அததெதகாமியத்தின் ௮ 
ssrB. 

Cir-cum-stan-tial/i-ty, s. srசியச்செர்மா 
னம். 

Cir-cum-stan'tial-ly, adv. தற்செயலாய், 
அதெத்தகாரியப்படி. 
as minutely, வகைவிபரமாய், கிதார் 
த்தமாய், விபரமாய், வயணமாயம். 

 Cir-cum-stan’tials, s. (pl.) அடதெதுவரு 
ங்காரியங்கள், கரமக்கிருத்தியங்கள், . 
சம்பந்தமானகாரியங்கள். 

Cir-cum-stan'tidte, v. a. விசேஷித்தறி 
லைமையில்வைத்தல், 

Cir-cum-vec'tion, 8. 
மை. 

சுமந்துசுற்றிவரு 

 Cir-cum-vent’, v. a. சற்றுதல், குழ்ந்துவ 

4 

a 

| 

G5. 
to take advantage, sபடஞுசெய்தல், 
மடிப்புப்பண்ணுதல், அணாப்புதல். 
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Cir-cum-ven'tion, s. sயL ம், கள்ளம், ௭ 

தீது, GH, மடிப்பு. 
Cir-cum-vent’ive, a. 

ற, THEE) Mm. 

Cir-cum-vo-lition, s. சுழற்சி, சுற்று. 

Cir-cum-volve’, ». a. சற்றியுருட்தெல். 
Cir-cum-volve’, v. n. சற்றியுருளுதல். 
Circus, s. வையாளிவீதி, மண்டிலமா 

திகம். 

Cis'tern, s. Germ, அரவு, மீர்த்தொட் 
டி, நீர்க்குண்டு, குளம், எரி, நீர்நிலை. 
artificial, தொட்டி. 

Cit, s. பட்டினத்தான். 
Cit'a-del, s. கோட்டை, அரண், அருக் 

கம்; உட்கோட்டை, சிகி, ஆயுத 
சாலை, பிள்ளைக்கோட்டை. 

Ci'tal, s. அழைப்புக்கட்டளை. 
C1-ta'tion, s. அழைப்பு. 

as ‘mention, குறிப்பு, 
சொல்லுகை. 
as quotation, உதாரணம், உதாரணக் 
குறிப்பு, அத்தாட்ிவசனம், மேற் 
கோள். 
as summon, அழைப்புப்பத்திரம், ௮ 
ழைப்பொப்பம். 

Cita-to-ry,a. அழைக்றெ,வரவழைக்நறெ 
Cite, v. a. அழைத்தல். 

as summon, ஈதித்தலத்திலமைத்தல், 
தொடர்ச்செெண்ணுதல், வரக்கட்ட 
ளையிடுதல். 
as quote, ௨தாரணங்காட்டுதெல், எடுத் 
அக்காட்டதெல், எதெதுச்சொல்லுதல். 

கபடம்பண்ணுகி 

வசனிப்பு, 

| Citer, s. தொடர்ச்சிக்காரன், அழைப்பு 
ப்பத்திரம்விவிக்கெறவன், முறைப் 
பாடகொரன். 

as quoter, உதாரணங்கொடுக்கிறவன். 
Citi-zen, s. sகரியான், பட்டணத்தான். 

as inhabitant of a place, eலசையா 
ன், ஊர்க்குடியானவன். 

Citi-zen-ship, s. பட்டினவாச உரிமை, 
ஊர்உரிமை, தேசசுதந்தரம். 

Citrine, s. மwஞ்சல்நிறக்கல், மஞ்சல்.நிற 
வயிரக்கல். 

Citrine, a. £தளையான. 
Citron, 8. சதளை, கடாரை கொடிமா 

அளம். 

City, s. san, பட்டினம், நகர், ஊர், இ 
ராசநகரம். 
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fenced, அரணிப்பு, துருக்கம். 

Cit'y, a. ககாத்துக்கடுத்து நாகரீக. 

manners, (pl.) saரிப்பழக்கம், நாக 
ரீகம். 

Civ'it, s. சவாது, புழுகு, நாவிச்சட்டம். 
cat, சவாதுபூனை, புழுகுபூனை, நாவி 
ப்பிள்ளை. 

Civic, a. sகரிக்காரியங்களுக்கடுத்த. 
Civil, a. ஊருக்குரிய. 

as civilized, பழக்கமான,  பரிசனை 
யான. 
as courteous, ஆசாரமுள்ள, மரியா 
தையான, உபசரிப்புள்ள, போதர 
வான. 
kind, obliging, &c. UL Fier, FOG 
ணமுள்ள, சாதுவான. 

relating to the community, G@9-4@74 
கடுத்த, satiate. உலகதரு 
மமான, தேசவிருத்திக்கடுத்த!" 
institution, தேசவிருத்தி, நிலைத்தாப 
னம், உலகதருமதாபனம். 
law, தரும௩ீதி, தருமநியாயம். 
list, அரைத்தனத்இன்தத்துவப்பெயரி 
டாப்பு 
polity, உலகநீதி, உலகதருமம். 
War, ஊர்க்கலக ம். 
well bred, sற்யழக்கமான, நல்லொ 
முக்கமான, நாகரீகமான. 

Cr 5. நியரயபாரகன், நியாயாதி 
காரி, தேசாதிகாரி. 

Ci-vil/i-ty, s. ஆசாரம், மரியாதை, உப௫௪ 
ரணை, பாங்கு, நரகரீகம், ஒழுக்கம், 
உபசாரம், போதரவு. 

Ciy-il-i-za'tion, 8. பழக்கம், சீர்திருத்தம், 
நல்லொழுக்கம், பாங்கு. 

Civ’il-ize, v. a. பழக்குதல், சீர்திருத்த 
தல், பாங்குப்படுத்துதல். 

to become civilized, பழகுதல், Ei 
ருந்துதல், நாகரீகம்அடைதல். 

Civ'il-iz-er, 8. பழக்குநிறவன்,  சீர்திரு 
த்துவோன், £ர்திருத்துவது. 

Civ'il-ly, adv. மரியாதையாய், உபசார 
மாய், பாங்காய், சற்குணமாய். 

Clack, s. sகட்கடப்பு, சடசடப்பு. 
continued talk, sl sகடப்பானபெச்சு. 

Clack, v.n. sட்கடத்தல், சட்சடென் 
அபேசுதல், கலகலெனவொலித்தல். 

Clad, (sce Clothe.) 2 O43. 
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Claim, s. தனதென்றுகேட்கை, i 
CO COS « 

as right, உரித்து, உரிமை, உடர்தை. 
as a thing claimed, தொடர்க்தபொ 
ருள், தனதென்றுகேட்றெபொருள், 
வருமதி, உரிமைப்பொருள். 
as title, தொடர்ச், உரித்து. 

Claim, v. a. உரிமைபேசுதல், உரிமை 
காட்டிக்கேட்டல். 
to assert, maintain, as a right, சன 

தென்றுசொல்லுதல், தனதென்றுசா 

ISSO. 
to challenge, பற்றிக்கொள்ளுதல்; இ 
ழுத்தல், கவர்தல். 
to demand, கேட்டுநிற்றல், தனதென் 
அங்பக ட்ரோல் உ 
ரிமைபேசுதல். 

to have a title, உரித்துக்கொள்ளுகல், 
உரிமையாகுதல். 
to take by right, உரிமையெடுத்தல். 
in Jaw, வழக்குத்தொடர்தல், தொட 
ர்ச்சிபண்ணுதல். 

Claim/a-ble, a. தொடரத்தக்க, தொடர் 
ச்சயொன, உரித்தான. 

Claimant, தனதென்றுகேட்நறெவ 
Claim’er, “" ன்; தொடர்ச்சிக்காரன், 

உரித்தானி, உரிமைக்காரன். 
Clam, s. இப்பி, மட்டி. 
Clam, v. a. ஈரலிப்பாக்குதல், பசைதல். 
Clam’ber, v. n. ஏறுதல், தவழ்ந்துதவழ்ந் 

தேறுதல், 
Cla'mant, a. (see Claim.) கெஞ்சுறெ, 
Clam'mi-ness, s. பிசுபிசுப்பு, ஈரலிப்பு, 

கசுகசுப்பு. 
Clam’‘my, a. பிசுபிசுப்பான, 

பான. 
Clam/or, s. கூக்குரல், கம்பலை, இரைச் — 

சல்லி fh I | I 
Clam'or, von. கூக்குரலிடுதல், குளிறு 

தல், கம்பலைபண்ணுதல், கூவெனல். . 
to complain, ee 
கலகம்பண்ணிக்கேட்டல். ‘i | 

Clam’or-er, s. கூக்குரற்காரன், கலகவா 
யன். அஹ 

Clam‘or-ous, a. கூக்குரலான, கலகழமு 
ள்ள, சந்தடியான. of 

Clam’or-ous-ly, adv. sலaமரய், கூக்குர 
லாய். 

ஈரலிப் 
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Clam 'or-ous-ness, 6. 604, கூககுரல, 
கலாதி, கலம்பகம். 

Clamp, s. பற்று, பந்தனம். 
of iron, பற்றிரும்பு, அள்ளு. 

of bricks, செங்கற்குழையடுக்கு, 

Clamp, v. a. அள்ளூவைத்தல் , அள்ளுக 

கட்டெல். 
in joinery, sகம்யைதைத்தல். 

Clan, s. கோத்திரம், இனம், கூட்டம், 
பந்துசனம். 

Clan-des'tine, a. இரகசியமான, ஒளிப் 
பான, கள்ளமான. 

Clan-des'tine-ly, adv. wறைவாய், ஒளிப் 
பாய், அந்தரங்கமாய். 

Clan-des'tine-ness, s. இரகசியம்; மறை 

வு; ஒளிப்பு,; அம்தரங்கம். 
Clang, s. கஞ்சக்கருவிகளினோசை, ௧ 

ணகணப்பு. 
Clang, x. n. sணகணத்தல், கணாரிதெ 

ல், கணீரிடதெல். | 

Clan’gor, s. sணீரென்றசத்தம், கண 
GOOT LILA.» 

Clan’gor-ous, |, } கணகணப்பான, ௧ 
Clan’gous,  ‘jணீரென்ற. 

Clan'nish, a. சனக்கட்ளெள, பந்துக்க 
ட்ளெள. 

Clan'nish-ness, s. சனக்கட்டு, இனக்க 
ட்டு, 

Clank, s.sணகணப்பு,கலீரென்றசத்தம். 
Clank, v. n. sணகணத்தல், கலீரிதெல். 

Clan'ship, s. இனக்கட்டபெபாடு, இனப் 
பந்தம், சனக்கட்டு, 

Clap, s. வெடி, முழக்கம், சத்தம். 
as venereal infection, Aரக்தநிர்தொற் 
றவைத்தல். 

of the hands, sைக்கொட்டு, சாழை, 
சப்பாணி. 

of thunder, முyக்கம், இடிமுழக்கம். 

Clap, v. a. அடித்தல், அறைதல், கொட் 
டுதல், தட்தெல், தப்புதல், மோதுதல். 
in, போடுதல், உள்ளேவிடதெல். 
On, அப்புதல், ஒற்றுதல். 

Clap,v. n. வெடித்தல், படாரெனல், ம 
ளாரெனல். 

hands, கைகொட்டுதல்,கைதட்டுதல். 

Clapboard, s. விடவேய்பலகை. 

Clap'per, s. ஓலிசெய்வோன். 
of a bell, wanflar. 
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a person clapping, @4@e7e_ OG ma 
ன், சாழைகொட்டுநிறவன். 
for birds, &c. Aறப்பை, மரமணி. 

Clap'per-claw, v. a. உறுக்குதல், வைத 
ல், இகழ்தல். 

Claret, s. ஒருவகைத்திராட் சரசம். [பு. 
Clar-i-fi-ca’tion, s. தெளிப்பு,தெளிவிப் 
Clar'i-fi-er, s. தெளிவிக்கிெறவன். 

Clar'i-fy, v. a. தெளியப்பண்ணுதல். 
Clar'i-fy, v. n. தெளிதல். 

water with the nut called தேற்றாங் 
கொட்டை,தேற்றாங்கொட்டையிட் 
டுத்தெளிவிதச்தல். 

Clar'i-net, s. srாயகரினனம், நாயகசுரம். 
Clar'i-on, 8. உ௨ச்சவிசைக்காளம். 
Clar'i-ty, தெளிவு, அலக்கம், 
Clar’i-tude, ல் { சோதி. 

Clash, s. முட்டுகை, மொத்துகை. 
as opposition, சருவுகை, எதிரிடை, 
வாக்குவாதம். 

as striking, collision, சட்னு, தாக்கு, 
முட்டு, 

Clash, Vn. தட்டுதல், தாக்குதல், மோ 
அதல, அராத்துதல், எதிரிகெல். 

Clash'ing, s. தர்க்கம், வாக்குவாதம், வி 
ரோதம். 

Clasp, s. மாட்டுகை, கோத்துக்கொள் 
கை. 
a hook, a catch, கொளுவி, கொக்கி, 
கொளுக்ி, கடையப்பூட்டு, தவளைக் 
குறங்கு. 
as embrace, தமழுவுகை, பிடிப்பு, ௮ 
ணைப்பு. 

Clasp, v. a. yU Osea, கொளுவுதல். 
to cling to, கட்டிப்பிடித்தல், பற்றிப் 
பிடித்தல். 
to embrace, தழுவுதல், அணைத்தல், 
கட்டியணைத்தல். 
to entwine, பற்றிப்படர்தல், கொளு 

வுதல், சுற்றிப்பிடி த்தல். 
to grasp, பற்றுதல், பிடித்தல், கொ 

ளூவுதல், எடெ்குதல், ரெடுத்தல், 
to hold in hand, d௭த்தல், பொத்தி 
ப்பிடித்தல். 

Clisp'er, s. கொளுவி. . 
of betel, parasites, &c. weal. 
of gourds, அல்லி. 
of a vine, சொடிக்கூந்தல். 
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Clasp'’—knife, s. மடிப்புக்கத்தி, மடக் 

குப்பிடிக்கத்தி, 

Class, s. கூட்டம், தொகை, திறம், ப 
குதி, பிரிவு, பக்கம். 

as sort, தரம், சாதி, வகை, இனம், ப 

ட்சம், பெய் 
of students, வகுப்பு. 

Class, v. a. வகுத்தல், அணிப்படுதெதல், 
வகுப்பாக்குதல். 
to sort, தரம்பிரித்தல், வகைவகையா 
ய்வைத்தல். 

to be classed, தொகுgல், UGS. 
Clas'sic, s. இலக்கியம், கல்லிநூல். 

as classical author, த்துவான், இ 
லக்கியநூலாக்தியோன். 

Clas'sic, புலமையான, இலக்கி 
Clas'sic-al, ”“  யமான,கல்விநூலான. 

style, செய்யுட்போக்கு, செய்யுண 
டை, உயர்க்தபோக்கு, சுபாஷீிதம். 
terms, செய்யுட்சொல், திரிசொல். 
usage, செய் யுள்வழக்கு. 

Clas'sic-al-ly, adv. செய்யுட்போக்காய், 
இலக்கிெயப்படி, சுபாஷிதமாய், 

Clas-si-fi-ca'tion, s. பகுப்பு, வகுப்பு, 
வகை. 

Clas'si-fy, v. a. நிரைத்தல், பகுத்தல். 

Clas'sis, s. தரம், வகை, இனம், கூட் 

டம். 
Clat'ter, s. sடகடப்பு, கலகலப்பு, ௪ 

டசடய்பு. 

Clat'tér, v. a. கடகடக்கப்பண்ணுதல். 
Clat'ter, v. n. 6L_ SL GSO, கலகலத்தல், 

சடபுடெனல், கலின்கலினெனல். 
as talk fast, கட முடென்றுபேசுதல். 

Clat'ter-ing, s. sலுக்குப்பிலுக்கு. 
Clause, s. வசனத்தின்பகுதி, வாக்யெ 

த்தினுறுப்பு; தொடர்மொழி, Gare 
வசனம், பிரிவு. 
as article, பகுதி, பிரிவு, காரியம், 

Clava-ted, a. தண்டபபோன்ற, கைக் 
கோல்போன்ற, குமிழ்பதித்த, 

Clave, (see Cleave.) பிளந்த. 
Clav'i-cle, s. பூணரைவெலும்பு, 

யெலும்பு, காறையெலும்பு. 
Claw, s. 56, உதிர். 

as foot, கால், பாதம், தாள். 
of a scorpion, lobster, &c.. இட௫க்கி, 
கொடுக்கு, கவைத்தாள். 
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Claw, v. a. பிருண்டுதல். 
Clay, s. களிமண். 
Clay, v. a. களிமண்ணாலேமெழுகுதல், 

மண்தற்றுதல், 
Clay'-cold, a. தண்ணீர்போற்குளிரா 

ன, உயிரில்லாத. 
Clay'—pit, s. களிமண்டிடங்கு. 
Clay'ey, a. sகளிமண்ணுள்ள. 
Clay'-land, s. sளிமண்தரை. 
Clay’—marl, s. வெண்களிமண். 
Cléan, a. தூய்சான, சத்தமான, அப்புர 

வான. 
Cléan, ». a. சுத்திசெய்தல், HUY Telus 

ண்ணுதல், அமைத்தல்; அழுக்கெடு 

த்தல். 
to polish, மினுக்குதல், துலக்குதல், 
ஒப்பமிடுதெல்., 
to sweep, தடைத்தல்,கூட்டதெல்,பெ 

ருக்குதல். 
to wash, rinse, கழுவுதல், அலம்புத 
ல், அலசுதல். [ல். 

to wash clothes, வெளுத்தல், தீப்புத 
by rubbing, scrubbing, அடைத்தல், 
தேய்த்தல், கயக்குதல். 

by scraping, வழித்தல். 
shrimps, கொன்றுதல். 
rice, ina mortar, தட்டுதல். 
rice, in water, Séeைதல். 
the teeth, பல்லுத்திட் கதன், பற்கொ 
ம்பிடுதல். 
the ears, கடைதல், குலுதல், ண் 
டல், 

Cléan, adv. சத்தமாய், அப்புரவாய், £ 
ர்க்கமாய், தீர, முழுதாய். 
as dextrously, கெட்ஈயாய், தவறி 

Cleaning, s. சத்தி, சுத்திகரிப்பு. 
the teeth, தந்தசத்தி, தந்ததாவனம். 

Cléan’li-ness, s. சத்தம், சுத்தி, பவித்தி 
ரம், அப்புரவு, FA, அய்மை. 

Cléan'ly, a. சுத்தமான, பவித்திரமான, 
அப்புரவான, சுத்தியான. 
person, அப்புரவானவன், சுத்தன். 

Cléan'ly, adv. சத்தமாய், அப்புரவாய். 
Cléan'ness, s. சத்தம், சுத்தி, பவித்திர 

ம், அப்புரவு. 

as exactness, இடL்டம், சட்டம், மட் 

டம், திருத்தம். 

த ணு ¥ 
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as innocence, சுத்தம், குற்றமின்மை. 
as neatness, ரே நற்றி, வடிவு; நாகரீக 
ம், செப்பு. 

as purity, புனிதம், தூய்மை, பரிசுத் 
தம், யோக்கியம். 

Cleans’ a-ble,a. சத்திசெய்யப்படத்தக்க. 
Cleanse, v.a. சுத்திகரித்தல், தூய்தாக் 

குதல். 
to make clean, அப்புரவாக்குதல், ப 
வித்தொம்பண்ணுதல். 
by medicine, சத்திசெய்தல், விரேச 
னம்பண்ணுதல், பேதித்தல். 

Cleans'er, s. rத்தம்பண்ணுடகிறவன், ௪ 
த்திசெய்வது. 

Cleans'ing, s. சுத்திகரிப்பு, சத்திகரம். 
Cléar, ». a. தெளிவித்தல், களங்கமறுத் 

. தல். 

away doubts, திர்த்தல், நீக்குதல், தெ 
ளிவித்தல். 
to acquit on trial, விளங் Gal @srevw r 
க்குதல், SASS BERENS 
தல். 
to clarify, செலியித்ல்; தெளியப்ப 
COT SOO FEV. 
to exonerate, பெறுப்புடீக்குதல், பா 
ரம்நீக்குதல். 
to free from, அப்புரவுபண்ணுதல், 
வெளியாக்குதல், ஒதுக்குதல், எடுத்து 
ப்பொகதெல். 
to free from obscurity, சதெளிவுபண் 
SISO, விளக்குதல். 
goods, pay duty, &c. தர்வைகொடுத் 
கெடுத்தல். 
to liberate, disengage, விலக்குதல், நீக் 
குதல்,விடதலையாக்குதல், ஒதுக்குதல் 
to make clear gain, rயமாக்கல், பே 
ருக்கல். [ல். 

to prove innocent, சுத்தனாக்கியெடுத்த | 
to purify, cleanse, சுத்திகரித்தல், சுத்த 
ம்பண்ணுதல். 
off, away, தொலைத்தல், ஒழுச்னுல், 
ஒழிவி தீதல், களைதல். [ல். 
off a debt, sடனிறுத்தல்,கடன்திர்த்த 
off arrears, நிலுவை த£ிர்த்தல், நிலுவை 

ஒதுக்குதல், 
one’s character, யோக்யெனாக்குதல்; 
ஒதித் மிக்க ன்ளகா ட்டிவிலக்கு 
தல். 
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out, as a vessel, பயணப்பத்திரம்மு 
டித்தல். 
out goods from a vessel, சரக்குப்பறி 
த்தல், 
up, தெளிவித்தல். 

Cléar, v. n. செளிதல். 

away, கழிதல், ஒதுங்குதல், தீர்தல், 
நீங்குதல். [ல். 

to become fair, தெளிதல், வெளித்த 
the voice, தெளிதல். 

to make the meaning clear, வெளிப் 
படையாகுதல், விளங்குதல், தெளி 
வாகுதல். 

Cléar, a. அலக்கமான, செளிவான. 
as evident, plain, வெளியரங்கமான, 
விளக்கமான, வெளியான, பரகரெயெ 
மான, கைமெய்யான. 

as innocent, சத்தமான, குற்றமற்ற, 
பிழையற்ற. 
as transparent, தெளிவான, உருவொ 
ளியான. 

as undoubted, Sit. மான, நிசமான, 
தீர்க்கமான, Geaponar: 
free, cleared off, or out, ஒழிவான, > 
மிந்த, மீங்னெ, எபெட்ட, தீர்ந்த, 
free from bias, சமனான, பட்சபாத 
மில்லாத. 
free from clouds, வெளிப்பான, தெ 
ளிவான. 

free from debt, sங்கலான, விதெலை 
யான. 
free from deductions, sநிவில்லாத. 
free from obligation, அமைதாக்க, பா 
ரம்நீங்னெ. 
free from spots, &c., மாசற்ற, வெள் 
ளையான, வெளியான. 
of expense, செaவுதள்ளி. 
unobstructed, sட்டுத்தடக்கல்லாத,பி 
சகற்ற, சிக்கற்ற. 
unmixed, கலப்பற்ற, சுத்த, தீர்ந்த. 
case, தெளிவானகாரியம், பிரத்திய 
ட்சமானகாரியம். 
coast, மோசமற்றகரை, ஓட்டுக்கேற் 
றகரை. 

conscience, Mork FSS, மனப்புனி 
தம், ஈன்மனச்சாட் சி. 

estate, பிசகற்றநிலைமை, விடுதலையா 
னகாணி. 
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gain, கண்டலாபம, பெற்றநயம். 

illustration, இ_ட்டரந்தம்,தெளிர்தொ 
ப்பனை. 

loss, ஈட்டம், முழுட்டம், 
meaning, செம்பொருள், 
பொருள். 

mind, தெளிந்தமனம். 
recollection, BVA GTUus., 
வானஞாபகம். 

sky, தெளிந்தவானம், தெளிந்தாகா 
யம். 
timber, பழுதற்றமரம், தெளிரந்தமரம், 
view, perception, தெளிவானகாட் ௭, 
விளக்கமானதோற்றம். 

voice, தெளிர்தகுரல், தெளிந்தசத்த 
ம், இனியகுரல். 
water, செளிந்தரீர், சுத்தசலம். 
way, தட்டத்தடக்கில்லாதவழி, செம் 
பாகமானவழி 

Cléar, adv. தெளிவாய், தெளிய. 
entirely, தர, தீர்க்கமாய், சுத்தமாய். 
exclusive of walls, &c., உட்டெளிவு. 
there will be ten cubits clear, WSs 

— முழந்தெளியும். 

Cléar'ance, s. தர்வையிறுத்துவாங்னெ 
உத்தரவுச்ச£ட்டு, ஆயர்£ர்ந்த£ட்டு. 

Cléar'er, s. சத்திசெய்வ து. 

Cléaring, s. சத்தமாகத்திர்த்ததீர்ப்பு. 
as making clear, தெளிவிப்பு. 
of land, வெட்டிச்சுட்டகாடு, 

Clearly, adv. தெளிவாய், தெஸிய, வெ 
ளியாய், வெளிப்படையாய். 

distinctly, திர்க்கமாய், இட்டமாய். 
luminously, விளக்கமாய், துலாம்பர 
மாய். 

தெளி 

candidly, தாராளமாய், வெளிதிறந்து. 

Cléar’ness, s. சத்தம். 
candor, தாராளம். 

distinctness, தெளிவு; தீர்க்கம், திரு 
த்தம். 

freedom from clouds, வெளிப்பு, தெ 
olay. 

freedom from spots, சத்தாங்கம் தெ 
ளிவு, தூய்மை, மாசின்மை. 
perspicuity, luminousness, விளக்கம், 
தெளிவு, அலக்கம், அலாம்பரம். 
transparency, உருவொளி,; தெளிவு. 
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of mind, மனத்தெளிவு. 

of style, தெளிவானபோக்கு, விளக் 

கமானதொடார். 
of sight, கண்கூர்மை, கண்தெளிவு. 
of voice, கGுரவின்தெளிவு. 

Clear'-sight’ed, a. sண்கூர்மையான. 

Cléar’-sight'ed-ness, s, sண்கூர்மை, 

Cléat, s. Osery, பாய்மரக்கயிறுகட் 

ம்மென்பு. 

Cleave, v. a. பிளத்தல், கழித்தல், று 

தல், வெடிக்கச்செய்தல். 

Cléave, v.n. பிளந்துபோகுதல், பிரிதல், 

வெடித்தல், பிள்ளுதல். 

to adhere, ஓட்தெல், பற்றுதல், பிடி 

த்தல், பசைந்துபோதல், 

to be united closely, சேர்க்துகொள்ளு 
தல், அணைந்துகொள்ளுதல். 

Cléaver, s. பிளக்கிறவன், மரந்தறிக்பி 

றவன், பிளக்குங்கருவி. 

a butcher’s knife, இறைச்சதறுங்க 

தீதி. 
Cleft, (see Cleave.) Sores. 
Cleft, s. பிளப்பு; பிளவு, வெடிப்பு, € 

று, Reon உடைவு, விடர். 

in a mountain, vலைப்பிளப்பு. 

Clem'en-cy, 8. #74). 

mercy, kindness, தயை, கருணை, §) 

ருபை. 
mildness, சாந்தம், பதமை, அமைவு, 

சாது. 
Clem’ent, a. சாதுவான, சாந்தமுள்ள. 

merciful, சயையுள்ள, கருணையுள்ள, 

திருபையுள்ள. 

soft, mild, அமைவான, பதமையான, 

சாந்தமான. 

Clem'ent-ly, adv. Aகருபையாய், தயை 

யாய். 
Cler'gy, s. போதகர்கூட்டம், போதகர் 

பகுதி. 
Cler'gy-man, s. 8. போதகன், GG, CsA 

கன், உயதே் 

Cler'ic-al, a. போதகருக்குரிய. 

Clerk, s. எழுத்துக்காரியகாரன், கணக் 

கன். 
at church, தின ல் 
கன். 

Clerk'like, a. சோயிற்பமிதாரகங்பே 

ன்ற, படித்த. 
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Clerk'ship, s. எழுத்துவேலை, எழுத்து 
க்காரியம், கோயிற்பரிசாரகம். 

Clever, a. கெட்டியான, சமர்ச்தான, 
சாமர்த்திய, சாதுரிய. 
man, கெட்டிக்காரன், சமர்த்தன், வி 
வேட, அவதானி, நிபுணன், சாதுரி 
யன், காரியதுரந்தான், யூ. 
woman, கெட்டிக்காரி, விவேகி. 

Clev'er-ly, adv. கெட்டியாய், சமர்த் 
தாய். 

Clev'er-ness, s. கெட்டி, சமர்த்து, சாமர் 
த்தியம். 

Clew, s. sநூற்பந்து. 
as guide, key, குழ்ச்சம், உட்குத்திர 
ம்; அருவம், குறிப்பு. 
to get a clew to, அL4பிடித்தல். 

Clew'-line, s. தாமான். 
Click, v. n. கடகடத்தல், கலகலத்தல். 
Client, s. பிரமாணிக்கனிடம்யொசிப் 

பொன், நம்பிக்கைபற்றியிருப்போன். | 
Cliff, s. செங்குத்தான்க௧ல்மலை, மேட்டி | 

[ன. ன்செங்குத்தான்புறம். 
Cliffy, 4. செங்குத்துள்ள, நிறுதிட்டமா 
Cli-mac'ter-ic, 8. ஆயுள்காலத்திற்சுபத் 

அக்கும்விபத்துக்குமேதுவானகாலம். 
Cli-mac'ter-ic, a. வியன்சங்கலிதமான, 

ஒன்றுக்கொன்றதிகமான. 
Ch'mate, s. தேசத்தின்குணபேதம், தே 

சசுபாசுபம், தேசசுவாத்தியம் 
cold, குளிர்க்தபூமி, சதளபூமி. 
hot, கரந்தியானபூமி, கந்தகபூமி, ௨ 
ட்டணபூமி. 
healthy, சவுக்யெபூமி, சுவாத்தியதே 
சம். 

Climax, s. ஒன்றிலொன்றுவியன், மே 
ன்மேலுயா்ச்சி, வியன்சங்கலிதம். 

Climb, v. a. தாவியேறுதல். 
Climb, v. n. ஏறுதல், பற்றியேறுதல், பி 

டித்தேறுதல், எஃகுதல். 
Climb’a-ble, a. ஏறக்கூடிய. 
Climb'er, s. ca@oqacr, பற்றியேறுங் 

கொடி. 
Climb'ing, 8. பற்றியேறுகை. 
Clime, s. (see Climate.) தேசக்குணம். 

_ Clinch, s. சலேடையர்த்தம், இருவினை 
ச்சொல். 
in seamen’s language, sங்கூரவளைய 
தீதில்கொளுவுங்குழைச்சு. . 
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Clinch, v. a. பிடித்தல், பற்றிப்பிடித் 
தல். 
as fasten, இடப்படுத்துதல், பலப்பித் 
தல். 

nails, சடையப்பண்ணுதல்,  மடித் 
தல். 

Clinch, v. n. சடைதல், மடிதல், மடங் 
கல், மழுங்கல். 
clinched fist, sைமமுட்டி. 

Clinch'er, s. சu, சடைவு. 
as cramp, அள்ளா; பற்றிரும்பு. 

Cling, v. n. ஓட்டிக்கொள்ளுதல், கட்டி 

ப்பிடித்தல், பற்றிப்பிடித்தல். 
to be united closely,  ர்ந்துகொள் 
ளூதல், ஐக்கப்பதெல். 

Clink, s. sலகலெனுமொலி. 
Clink, v. a. கசலகலெனவொவித்தல். 
Clink, v. n. sகலகலத்தல். 
Clip, v. a. கத்தரித்தல், நறுக்குதல். 

as curtail, குறைத்தல், சுருக்குதல். 
coin, கரசில்வெட்டியெடுத்தல். 
words, .. நிரம்பாச்சொல்சொல்லல், 
கொச்சையாய்ப்பேசுதல். 

Clipper, s. கத்தறிக்கிறவன், காசில்வெ 
ட்டியெடுக்கிறவன். 

Clip'ping, s. கத்தரிப்பு, குறைக்கை. 

Cloak, s. நெடுங்கவாய், கெடக்க, போ 
ர்வைச்சட்டை; மெய்ப்படாம், குப் 
யாயம், உத்தரீகம், தோக்கை, ஏகா 

சம். 
as disguise, வேஷம், மாரீசம், போ 
லிக்கோலம், பொய்வேஷம். 
as excuse, pretext, சாட்ட, போக்கு. 

Cloak, v. a. போர்த்துக்கொள்ளுதல், 
மூடுதல், குப்பாயம்போடுதல். 
to hide, மறைத்தல், போர்த்துமூ 
தல். 
to dissemble, மாரீசம்பண்ணுதல், மா 
யம்பண்ணுதல். 

Clock, s. மணிச்குத்திரம், கடிகாரச்கு 
த்திரம், நாழிகைவட்டம. 
case, மணிக்கூடு, 
maker, மணிச்குத்திரி, கடிகாரகுத்தி 
ரஞ்செய்வோன். 
work, மணிச்குத்திரவேலை. 
what o'clock is it? ஏத்தனைமணரியு 
ண்டு எத்தனைமணிகாணும் 2 

Clod, s. மண்கட்டி, மட்கட்டி. 
Rt 
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as concretion, #i_&. 

as turf, புற்பொளி, கழுப்பற்றை, பு 

ற்கற்றை, கழு. 
hopper, wண்ணி, மண்ணன், மடன். 

pated, $ சடன். 
poll, மூடன், பேதை, மடையன். 

Clod, ». n. கட்டியாகுதல், கட்டிபடு 

தல், திரளுதல். 
Clod'dy, a. sட்டிகட்டியான,, மண்ணுக் 

குரிய, கட்டிமுட்டியான. 
Clog, 8. தடை, தடக்கு. யூ 

a wooden shoe, மிதியடி, பாதுகை, 
Clog, v. a. தடைபடுத்துதல். 

as burden, overload, அதிகபாரஞ்சு 

மத்துதல். 
as stop up, அடைத்தல், 
clog the memory, Sாபகத்தைக்கல 

ங்கப்பண்ணுதல். 
clog the stomach, இரைப்பைவிம்ம 

தீதின்றல், தணித்தல். 
Clog, v. ௩. உறைதல், கட்டியாகுதல், 

ஓட்டிப்பிடித்தல், தடைபடுதல். 
Clog'gi-ness, 8. தீடைபட்டதன்மை. 
Clog’gy, a. தடுக்கிற, பசையுள்ள. 
Clois'ter, s. சன்னியாசிமடம். 

Clois'ter, v. a. சன்னியாசிமடத்தில்வி 
Ose. 

to shut up, உலகத்தைத்துறத்தல், ம 
டத்திலுட்படுதல். 

Clois'ter-ed, a. ஏகாந்தமான. 
Clois'tress, s. canmi@, கவுந்தி,பைமை. 

Cloke, s. (see Cloak.) போர்வை, 
Cloke, v. a. (see Cloak.) பேரர்த்துமூ 

Ase. ! 

Close, s. முற்றம், க்கில், 
as inclosure, கொல்லை, அடைப்பு. 
end, conclusion, மு£4 வ, சமைகடை , 

தீர்ப்பு; அறுதி, 
of life, ஆயுளின்முடிவு, தேகாந்தம், 
ச£ீவியமுடிவு. 

Close, v. a. அடைத்தல், சார்த்துதல்,மூ 
டுதல், 

to end, finish, mugsa, திர்த்தல், 
ஒடுக்குதல். 
to inclose, அடைத்தல், அடக்குதல். 
to unite, பொருத்துதல், சேர்த்தல், ௮ 

டுத்தல், புணர்த்துதல், 
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a bargain, contract, பெரருத்தம்பண் 
ணுதல், ஒப்பந்தம்பண்ணுகதல். 
accounts, sகணக்குமுடித்தல், கணக் 
குப்பூட்தெல், 
a book, மூடுதல், சுருக்குதல், கட்டு 
தல், 
a letter, மடித்துமுத்திரைபோகல், 
மடித்துக்கட்தெல்; FERS OSs went 

த்தல். 
an umbrella, சுருக்குதல். 
the eyes, mouth, ears, மூடுதல், ௮ 
டைத்தல், பொத்துதல். 
the hands, குவித்தல், பொத்துதல். 
up a wound, இழைப்பிடித்தல், பொ 
ருத்திக்கட்தெல், சந்துசெய்தல். 
0ver, மூடுதல், அடக்குதல். 

UPON, குழ்தல், வளைத்தல், ரெருக்கு 
தல். 

Close, v. n. முடிதல் ஒடுங்குதல் ,திர்தல். 
to shut, மூடல், குவிதல், HOG 

தல், PBpsse. 
to unite, ‘ சேர்தல், பொருந்துத 
to coalesce, § a, ஒன்றுதல். 
up the jaws in tetanus, BL Ose, ௮ 
லகைப்பூட்டிக்கொள்ளுதல். 
in with, in battle, கெருங்கமுட்டுத 
ல், கைகலத்தல். 

up, as wounds, &c., நிரவுதல், இட் 

டையிடதெல், அடைதல். 
with, or agree to, இணங்குதல், சம் 
மதித்தல், பொருந்துதல். 

Close, a. இறக்கமான, அடக்கமான, 
கடுத்தமான, உரப்பான, கட்டபெபா 

டான, அடர்ப்பான. 
compressed, brief, சுருக்கமான, ௮ 
டக்கமான, குறுக்கமான. 

confined, stagnant, இறுக்கமான, பு 
ழுக்கமான, ஒடுக்கமான, அூக்கமான. 
covetous, கையிறுக்கமான, பிசனித் 
தனமான, அழுத்தமான. . 

crowded, thick, dense, செறிவான, 
அடர்த்தியான, நெருக்கமான. 
fast, shut, அண்டின , அடுத்த, படிந்த, 

கட்டின, மூடின. 
firmly adhering, இறுக்கமான, பிடி 
பபா. 

hid, secret, மறைவான, அந்தரங்க 
மான. : 
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intent, engaged, s@gsror, கவனிப் 
பான, புலனுள்ள, காதலான, மனம் 
பதிம்த. 
narrow, நெருக்கமான, ஒடுக்கமான, 
இடெ்கமான, இடைஞ்சலான. 
near, அருகான, டெ்டின, சமீபமா 
ன; சேர்ந்த, நெருங்கின, அடுத்த. 
pointed, உறைப்பான, தைக்கத்தக்க, 
கூர்மையுள்ள. 
reserved, cautious, அட்க்கமான,வெ 
ளிவிடாத. 
retired, secluded, sனியிட்மான, a 
காந்தமான, சந்தடியில்லாத. 
strict to the original, wலவாசகப்ப 
டியான, கருத்துப்பிசகாத. 
tight, இறுக்கமான, நெருக்கமான. 

air, weather, தூக்கமானகாலம், புழு 

க்கமானகாலம். 
attention, பதிந்தபுலன், குத் 

அ, மிகுந்தகருத்து. 
discourse, தைக்கத்தக்கபேச்சு, உ 
அற்லிர்த்தசையிரரங்கம்! 
friendship, பற்று, உற்றசினேகம், கே | 
சம். 
prisoner, ஸ்்துக்ள்ம்வுன்கைது 
வன். 
person, வ் கையிறுக்கமானவ 
ன், லோபி. 
room, இடுக்கமான அறை, புழுக்கமு 
ள்ளஇடம், வாயுச்சஞ்சாரமில்லாத 
அறை. 
translation, பrgரந்திரப்படுத்தல், ௪ 
ரிபாஷைப்பெயர்ப்பு. 

Close, adv. நெருக்கமாய், அடக்கமாய், 
.  சமிபமாய், மறைவாய், உறுதியாய், ௧ 
rig ium, அண்ட. 
lose by, முட, இட்ட, அடியிலே, 
் சமீபமாய். 

close to the house, eிi்டருகே. 
| to keep close, ஒளித்திராத்தல். 

to keep close at work, விLlாவேலை 
செய்தல். 
| to follow close, நரெருங்கத்தொட ர்த 
ல், அதெதுத்தொடர்தல். 
| to study close, புலன்செலுத்திப்படி. 
த்தல். 
_ Close'-fist-ed, a. கையிறுக்கமான, பிசு 

 eaggorunrcr, சிக்கெனவுள்ள, 
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| Close'ly, adv. இறுக்கமாய், அழுத்தமாய். 
concisely, சருக்கமாய், அடக்கமாய். 
intently, கருத்தாய், காதலாய். 
secretly, அர்தரங்கமாய், மறைவாய், 
அடக்கமாய். 
straitly, ஒடுக்கமாய், இடுக்கமாய், Oe 

க்கமாய். 

thickly, செறிவாய், நெருக்கமாய், ௮ 
டர்த்தியாய். 
a closely set hedge, அடர்த்தியான 
வேலி. 
a closely beseiged town, முற்றுக்கை 
போடயப்பட்டபட்டினம். 
a closely written letter, எழுத்தடா்த் 
தியானகாதிதம், எழுத்துரெருக்கமா 
oor F 1" @. 
to write closely, concisely, #@aS 
யெழுதுதல். 

Close'ness, 8. இறுக்கம், அழுத்தம், வை 
ரம், அடர்பு. 
adherence to an original, மூலத்துகீ 
குசசமம். 
confinement, restraint, sட்ிப்பாடு, 

கட்ழமுகனை, பந்திப்பு. 
connexion, intimacy, உற்றாண்மை, 

சேர்த்திக்கை, கொள்கை; ஒற்றுமை, 
ஐக்கம். 
covetousness, சையிறுக்கம், உலோ 
பம். 

pointedness, உறைப்பு, கூர்மை. 
firmness of texture, sQத்தம், இழை 

நெருக்கம். 
nearness, இட்டுமானம், சமீபம், ௮ 
ணுமை. 
narrowness, ஒடுக்கம், இடுக்கம், நெ 
GES. 
reserve, secrecy, அடக்கம், கட்டுப் 

பாடு, ஒளிப்பு, அந்தரங்கம். 
solitude, தனிமை, ஏகாந்தம். 
thickness, denseness, செறிவு, அடர் 
தீதி, நெருக்கம். 
tightness, இறுக்கம், நெருக்கம். 
want of air, or ventilation, இறக்கம், 

ஒடுக்கம், தூக்கம், புழுக்கம். 

Close’-stool, 5. wUசலங்கழிக்கும்பாத் 
திரம். 

Clos'et, s. உள்ளறை, ஏகாந்தமண்ட்ப 

ம், தனியறை, அர்தர்ப்புரம், 
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for counsel, ஆலோசனைமண்டபம், 
மந்திரம். 

Clos'et, v. a. உள்ளறையில்வைத்துப்பூ 
ட்டகதெல். 
to conceal, மறைத்தல், ஒளித்தல், கா 

தீதல். 
Clos'ing, 8. முடிவு, கடை, இறுதி. 

Clos'ing, 4. கடமையான, முடிவான. 
Closure, s. அடைப்பு. 

as conclusion, முடிவுரை. 
Clot, s. si, உறைந்தது. 

Clot, v. n. உறைதல், இறுகுதல், திரளு 
தல். 
to form into clots, sட் | யாகுதல், க 

ட்டிபடுதல். 

Cloth, s. £லை, புடைவை, பரிவட்டம், 
மீக்கோள். 
gold threaded, Ssாம்பரம். 
rough, or hair, Aமபுளி, கம்பளி. 
round the waist, இரை ச்சேலை. 
small piece for men, கெளபீனம், 
கோவணம், கீழஉடை. 
wedding, கூறை, 
made of the bark of trees, sார்ப்ப 
ட்டு, 

Clothe, v. a. உட௫டுப்புடுத்தல், உடுத்தல், 

தரித்தல், இதெல். 
to provide with clothes, உநுபு॥டை 
வைகொடுத்தல். 
to dress another, a child, &c., உ௫த் 

அதல். 
to invest with authority, தரித்தல், 
to invest, give by commission, தரிப் 
பித்தல். 
as cover, put on a cloak, பேரர்த்தல். 

Clothes, s. (pl.) வஸ்திரங்கள், உடை 
கள், உடுப்புகள், சீலைகள், புடைவை 
கள். 
and jewels, ஆடையரபரணம், வஸ் 

திரபூஷணம். 
Cloth/ier, s. நெய்வான், புடைவைசெ 

ப்பனிடுவோன். 
Clothing, s. உடுப்பு, வஸ்திரம், புடை 

வை. . 
Cloth'work-er, s. ரெசவுவேலைகாரன். 

Clot'ter, s. உறைதல். 
Clot'ty, 4. கட்டிபட்ட, உறைந்த, திர 

ண்ட. 
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Cloud, s. மேகம், முகில், சலதரம், கொ 
ain ep, குயின். [லம். 
of dust, தூளிப்படலம், புழுதிப்பட 
of smoke, vapor, பககக 
ப்படலம், 

fleecy, கொத்துவானம். 
red, செவ்வானம். 
a large collection, சேனாமேகம், திர 
ள்மேகம். 

Cloud, v. a. மேகம்மூடுதல். [ Sou. 
to darken, obscure, wésn7mCGunr@ 
to make gloomy, இருளப்பண்ணுத 
ல், இருட்தெல். 
to sully, tarnish, vrசுப்படுத்துதல், ௧ 
றைப்படுத்துதல். 
a clouded face, கEுr।ுவினமுகம், ௧ரு 
கினமுகம். 

Cloud, v. n. மந்தாரம்போடுதல், இருளு 

50, இருட்டதெல். 
Cloud'-capt, a. முக்படிந்த, கார்மொ 

ய்த்த. 
Cloud'i-ly, adv. மர்தாரமாய், இருண்டு. 
Cloud’i-ness, s. wm Gori, மந்தாரம், பூ 

ங்காமம், இருட்டு, மூய்சாப்பு, மப்பு. 
dark appearance, இருட்டு, மப்பு, ம 
ந்தாரம். 
sullenness, குறும்புத்தனம், அடுக்குத். 
தனம். 

Cloud'less, a. முAிவில்லாத,தெளிந்த. 
Cloud'y, a. மங்குளமான, மந்தாரமான, 

மூய்சாப்புள்ள. 
gloomy, இருண்ட, மூடிக்கொண்ட. 
obscure, sகருகoலான, தெளிவில்லாத. 
sullen, ப கு 

ill-natured, § அம்புத்தனமான. 
marked with veins, or spots, கெரத்து 
மேகம்போன்ற, இடைவரிவிழுந்த. 
a cloudy countenance, sரGுAினமுக 
ம், குறாவினமுகம். 
pillars, மேகபடலம், மேகத்தம்பம். 

Clout, s. துணி, தண்டுச்சீலை, சாணேைச 
லை. 
as patch, அண்டை, ஒட்டி, 
for a female infant in pledge of be- 
trothing, சராணைக்கூறை, 
an infant in clouts,sraையிற்பிள்ளை. 

Clout, v. a. அண்டை.போடுதல், ஓட்டு 
ப்போடுதல், பொத்துதல். 

அய கில் அனத ௪ 
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Clout'er-ly, a. பருமட்டான, சரவை 
யான. 

Clove, 8. Gomory. 
of garlic, &c., பல்லு. 

Clo'ven, (see Cleave.) பிளந்த. 
Clo'ven—foot-ed, கவர்க்குளம்புள் 
Clo'ven—hoof-ed, “” ‘ ள, கவைக்குளம் 

புள்ள, விரிகுளம்புள்ள். 
Clove'-oil, s. கிராம்புத்தயிலம். 
Clo'ver, s. ஒருவகைப்புல். 
Clown, 8. பரங்கறியாதவன், மண்ணன், 

மாடன், மூடன், அ௮வமரியாதைக்கா 
ரன். 

Clown’er-y, s. அவமரியாதை, பாங்கறி 
யாமை, பேதைமை. 

Clown'ish, a. wண்ணைத்தனமான, இழு 
தைத்தனமான. 

Clown'ish-ly, adv. இமழுதைத்தனமாய். 
Clown'ish-ness, s. wண்ணைத்தனம், மி 

லேச்சத்தனம், மாட்டத்தனம். 
Cloy, v. a. தெவிட்டுவித்தல், தேக்டெ 

ச்செய்தல். 
௦ spike, அப்பாக்சதெதிய்வாயிலாணி 
யறைதல். 
to be cloyed, தெவிட்தெல், தேக்கு 
தல். 

Club, s. தண்டு, கதை. 
as company, கூட்டம், சங்கம். 
as joint expenses, கூட்டத்தாரின் 
செலவு. 

Club, v. a. பலசெலவுந்திரட்கெல். 
Club, v. ௩. சம்பந்தமாகக்கூடெல், பல 

ரொன்றுக்கணங்கிச்சேர்தல், ஒருங் 
குசேர்தல். 
as pay alike, ஒருசரியாய்ச்செலவு 
பொறுத்தல். 

Club'bed, a. சரிசெலவுள்ள, 
போன்ற , வளைதடிபோன்ற. 

Club’-fight, s. sண்டயுத்தம். 

Club’-foot-ed, a. srலகுறண்டின, கா 
லூனமான. 

Club-law, s. சஓயடிவல்லமை, கொடு 
ங்கோற்பிரமாணம். 

Club’-room, s. கூட்டங்கூமெறை, ௪ங் 
கமண்டபம். 

Cluck, s. அடைக்கத்து. 
Cluck, v. n. அடைக்கத்துக்கத்துதல். 
Cluck’ing, s. அடைக்கத்து, 
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Clue, 5. gn Wo ssa. 
Clump, s. கட்டை, குற்றி. 

as Cluster, கூட்டம், Grif, இரள். 
of trees, தோப்பு, சோலை. 

Clum'si-ly, adv. பருமட்டாய், சரவை 
யாய், பழக்கமின்றி. 

Clum’si-ness, s. பருமட்டு, சரவை, பழ 
க்கமின்மை. 

Clum'sy, a. பருமட்டான, சரவையான, 
கொச்சைத்தனமான, கைப்பழக்கமி 
VTS. [ cor. 
fellow, அ௮னப்பியாசி, கொச்சைமக 
work, சரவைவேலை, பருக்கன்வே 
லை, பரும்படியானவேலே. 

‘Clung, (see Cling.) ஓட்டிப்பிடித்தல். 
Clus'ter, s. G@%, கலக்கு. 

of flowers, கொத்து, பூங்கொத்து, நெ 
ட்டு, குலக்கு. 
of friends, Aரேதிதர்கூட்டம். 
of grapes, முந்திரிகைக்குலை. 
of islands, கூட்டமானதிவு, உபதவு. 
of persons, things, கூ ட்டம், திரட்சி, 
திரள், குஞ்சம், குச்சம், மொய்ப்பு. 

Clus'ter, v. a. கூட்தெல், சேர்த்தல். 
Clus'ter, v. n. குoOைகட்டெதல், கொத்து 

வைத்தல். 
to collect into crowds, Armதல், கூ 
Osa, தொகுதல், மொய்த்தல். 

Clutch, s. பிடி, பிடிப்பு. 
Clutch, v. a. இறுகப்பிடித்தல், சிக்கெ 

னப்பிடித்தல். 
Clutch’es, s. (pl.) ssங்கள், வளைக்த௩ 

கங்கள். 
as hands of cruelty, வன்கை. 

Clut'ter, s. கூட்டாகுழப்பம். 
noise, bustle, sarS), குழப்பம். 

Clutter, ». a. கூட்டாகுழப்பமாய்ச்சே 
ர்த்துவிடதெல். 

Clut'ter, v. n. கூட்டாகுழப்பமாகுதல். 
Clys'ter, 8. பீர்ச்சாங்குழலால்விமெரு 

ந்து. 
pipe, பீாரச்சாங்குழல். 

Coach, s. இரதம், நாலுசிற்பண்டி; கு 
லாரிப்பண்டி, வட்டை. 
top of, கூம்பு, கொடிஞ்சி, கேடகம். 

Coach’-mak-er, s. பண்டிசெய்கெவன். 
Coachman, s. இரதசாரதி, பண்டிசெ 

லுத்துநறெவன், தேர்ப்பாகன். 
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Coach'man-ship, s. இரதபரிட்சை, சா 

ரத்தியம். 
Co-ac'tion, 8. பலபந்தம், பலாற்காரம, 

கட்டாயம். 

Co-act'ive, 4. பலபந்தம்பண்ணுதிற, த 
ணைசெய்றெ. 

Co-ad'ju-tant, a. துணையான, ஒத்தாசை 
யான. 

Co-ad-ji’tor, s. உபயோக, துணையாளி, 
கூட்டாளி, சங்காத்தி. 

Co-ad-ji'trix,s. உதவிக்காரி, சங்காத்தி. 
Co-ad-ven’tur-er, s. கூட்டுத்துணிகான். 
Co-a'gent, s. கூட்டாளி, துணேவன், உ 

u Cun. 

Co-ag'u-late, v. a. உறைவித்தல், இரட்' 
டுதல். 

Co-ag'u-late, 0. n. உறைதல், திரளுதல், 

இறகுதல். 
Co-ag-u-la'tion, s. உறைவு, திரள்வு. 
Co-ag'u-la-tive, a. உறையத்தக்க, Soar 

SSES. 
Co-ag'u-lum, s. உறை, பிரை, இரத்தக்க 

ட்டி. 
Coal, s. sl. 

mineral, லிளைகரி, நிலக்கரி, கற்கரி, 
burning, தழல், தணல், ரெருப்புறு 
கறி. 

Coal, ». a. கரிசுடுதல், கரியாற்கறுதல். 
Coal-black, a. கன்னங்கரிய, கன்னங் 

கறேரென்ற. 
Co-a-lesce’, v. n. suலத்தல், HOSA, 

பொருந்துதல், இசைதல் , ஒன்றித்தல் , 
ஒன்றுதல். 

Co-a-les'cence, 8. seaப்பு, கூட்டு, ஒன் 

திப்பு, ஒற்றுமை, இசைவு. 
Co-a-les'cent, 4. sகலப்பான, கூட்டா 

ன, ஒன்றிப்பான. 
Co-a-li'tion, s. கூட்டு, சேர்மானம், ஒரு 

ப்பாடு, ஒன்றிப்பு, ஒருமிப்பு. 
Coal'-mine, s. நிலக்கரிப்பாந்து, நிலக் 

கரிச்சுரங்கம். 
Coal-min-er, -8. நிலக்கரியெடுக்கறெவெ 

ன். 
Coal'-pit, s. நிலக்கரிக்குழி, நெக்கறிசு 

டுங்டடெங்கு, கரிசுடுகுளை. 
Coal'y, a. கரியான, கரிபிடித்த. 
Coarse, 4. பருமையான, பருக்கனான, 

உரப்பரன. 
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not refined, Aருந்தாத, பதனிடாத, ப 
டியாத, மாசறாத. 
rude, rough, மொக்லல sible lies YA 
வமரியாதையான. 
cloth, உரப்பானபுடைவை, பருக்க 

ன்புடைவை. 
food, கஈட்படியானசாப்பாடு, 
ட்டானசாப்பாடு, 
hair, பருமயிர், முரட்டுமயிர், உரத்த 
மயிர், 
man, முரடன்; இதமற்றவன். 
mortar, குழைசாந்து. 
paper, பருக்கன்கடுதாசி, முரட்டுக்க 
டுதாதி, கரட்டுக்காநிதம். 
rice, கொழியலரிி. 

sugar, சருக்கரை, கறுத்தச்சனி. 
voice, வெடித்தகுரல், Hor Dor GI, 

கனத்தகுரல். 
work, சரவைவேலை, பருக்கன்வே 
லை, பரும்படியானவேலை, 

Coarse'ly, adv. சரவையாய், பரும்படி 
யாய். 

பரும 

Coarse'ness, 8. சரவை, பருக்கன், இழ 
ப்பம், அந்தக்கேடு, 

Coast, s. கடற்கரை, கடலோரம், சமு 
த்திரதரம். 
border of a country, எல்லை, எல்லை 
மானம். 

Coast, v.n. கரைகண்டோகதெல், கரை 
பிடித்தோடுதல். 

Coaster, 3. sகரையடுத்துச்செல்லும்மரக் 
கலம், கரைத்தோணி. 

Coasting, 8. sHhரைகண்டோடுகை. 
Coast/ing-trade, s. ஒரேயரசாட் சித்து 

றைகளிற்பண்ணும்வியாபாரம். 
Coast'ing-ves'sel, s. நெடுங்கடல்மரக்க 

லம். 

Coast'wise, adv. நெடுங்கரையாய். 

Coat, 5. நெடுஞ்சட்டை. 
as scum, concretion, ஆடை, பசாடு, 

a coating, பூச்சு, மெழுக்கு; படை, 
படலம். 
a layer, stratum, 
ர், கண்டம். 
a layer of bulbous root, தோல, இத 
ழ், மடல், 
of a beast, உரோமம். 

படலம், படை, பா 
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of mail, இருப்புக்கவசம், போர்ச்சட் 
டை. 
of arms, விருதுசத்திரித்தமெய்காவ 
ற்கஞ்சுகம். 

Coat, v. 4. பூசுதல், மெழுகுதல், மூடு 
தல். 

Coating, 8. பூச்சு, மெழுக்கு, மூடுகை. 
as cloth, கம்பளப்புடைவை, மேல 
ங்கிக்கேற்றபுடைவை. 

Coax, v. a. இச்சகம்பேசியேய்த்தல்; த 
காக்காட்கதெல். 

Coax’er, s. முகமன்பேசுநறெவன், தகா 
க்காட்டுறெவன். 

Coax'ing, s. இச்சகம்பேசுகை, gare 
காட்டுகை. 

Cob, s. உச், Carll, பிறதேசநாண 
யம். 
of maize, வித்தகதற்றினசோளப்பொ 

தீதி. 
as spider, Aம்பி, 

Cob’ble, v. a. புரைதல், பழைசுகளைப்பு 

ரைதல், இழப்பமாய்த்தைத்தல், UG 

ம்படிசெய்தல். 
Cob’bler, s. பழைசுகளைப்புரைகிறவன், 

பருமட்டானவேலைக்காரன், ஈனன். 

Cob'web, s. சலம்பிக்கூடு, Raw gre. 

Cobweb, a. சம்பிச்கூபோன்ற, Ow 
ல்லிய. 

Coch/i-néal, s. இந்திரகோபம், தம்பல 
ப்பூச்சி, ஈயல். 

Cock, s. சேவல், கோழிச்சேவல். 
as tap, பீப்பாக்குழல், பீப்பாவிவி 

ங்கோண். 
of a balance, தராசு, தராசின்மத்தி, 

தராகுசி, பகல். 
of a dial, ஊசி, கதிர், கடியாரவூசி. 
of a gun, துப்பாக்கியின்குதிரை. 
of hay, புற்பட்டடை, புற்குவியல். 

Cock, v. a. நிமிர்த்துதல், நிறுத்துதல், மு 

க்கோணத்தொப்பிசெய்தல். 
as pile conically, குவித்தல். 

a gun, குதிரையிழுத்தவிடெல். 
Cock-ade’, s. தொப்பிச்சோடினை. 

. with a feather, தொப் பிச்செண்டு, 
Cock-ad'ed, a. தொப்பிச்செண்டுள்ள. 
Cock-a-too’, s. வெள்ளைக்கிளி, Fars 

கிளி. 

Cock'a-trice, s. ஒர்விரியன், புடையன். 
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Cock’boat, s. சறுவள்ளம். 

Cock'-crow-ing, s. கோழிகூவல், விடி 
யற்புறம், வைகறை, 

Cock’er-el, s. விடலைச்சேவல், விடை 
ச்சேவல். 

Cock’-fight, சேவற்கட்டு, சே 

Cock’-fight-ing, oy ‘ வற்போர். 

Cock'le, s. ஊமச்சி, சங்கூமச்ச, கொ 

க்குமட்டி. 
as weed, sar. 

Cock'le, v. a. சுருக்குதல். 
Cock'pit, s. சேவற்கட்டுக்களரி. 

.Cock'roach, s. sக்கலாத்து, கரப்பன்பூ 

ச்சி. 
Cocks'comb, s. சேவற்குடு, சேவற்கொ 

ண்டை. 
as a plant, செங்கிரை. 

C௦'coa, s. தெங்கு. 
C௦'coa-nut, s. தேங்காய். 

tree, தென்னமரம், தெங்கு. 

young cocoanut, மட்டுக்காய். 
tender cocoanut, இளநீர், 

Co-coon’, s. இறலிப்பை. 
Cod, s. ஒருவகைமின். 

as pod, ஒடு, கோது, உமி. 

as scrotum, அண்டப்பை. 

Code, s. கட்டளைச்சட்டம், நியாயப்பி 

ரமாணம், தருமதூல். 
Cod’ger, s. sாட்டுப்புறத்தான். 

Cod’i-cil, s. மvரணசாதனத்தோடே Yor 

ஏற்படுத்தியஏற்பாடு. 
Co-ef-fi'cien-cy, 8. கதாகாரணம், கர்த்த 

வ்வியசம்பந்தம், இணைதத்துவசம்ப௩ 

தம், கூடிஈடப்பிக்கும்வல்லமை. 

Co-ef-fi'cient, s. Aணைக்காரணம், அ 

ணைப்பொருள். 
in algebra, குணிதம், பிரகிருதி. 

Co-ef-fi'cient, a. உதவிசெய்றெ. 

Co-é'qual, a. ஒருசரியான, சரிசமான 

மான. 

Co-e-qual'i-ty, 8. சரிசமானம், சரியொ 

ப்புமை. 

Co-é'qual-ly, adv. சரிசமானமாய், சரி 

யாய். 

Co-erce’, v. a. கட்டாயம்பண்ணுதல், 
பலபந்தம்பண்ணுதல், பலாற்காரம்ப 

COT SOD) FO» 
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as restrain, அடக்குதல், கட்முக 
'னெபண்ணுதகல், அமையப்பண்ணுத 
ல், மட்டபெபடுத்தல், தடுத்தல். 

Co-erc'i-ble, ad. அமையப்பண்ணத்தக் 

க, அடக்கியாளத்தக்க. 
Co-er'cion, 8. கட்டுமுகனை, கட்டாய 

ம், நெருக்கிடை, பலபந்தம், பலாற் 
காரம். 

Co-er'cive, a4. அடக்கத்தக்க, அடக்கி 
யாளத்தக்க. 

டாயமான, பலாற்காரமான. 

பந்தமாக, 
Co-es-sen'tial, a. ஏaசத்துவமான, GS 

சுபாவமான. 
Co-es-sen'tial-ly, adv. ஏsசுபரவமாய். 
Co-e-ta'ne-ous, a. ஒரேகாலத்திலுள்ள, 

சமவயதுள்ள. 
Co-e-ter'nal, a. ஒத்தநித்திய, சமஙித்திய. 
Co-e-tern’al-ly, adv. ஒத்தறித்தியமாய். 
Co: e-tern’i-ty, s. ஒத்தறித்தியம், sods 

தியத்தவம். 
Co-é'val, s. சரிவயதுள்ளவன். 
Co-é'val, a. ஓரேகாலத்திலுள்ள, ஒருகா 

லத்தில்நடக்த, சமவயதுள்ள, தற்கா 
லத்திலுள்ள. 

Co-ex'ist, v.n. ஓரேகாலத்திலிருத்தல், த 
ற்காலத்திலிருத்தல். 

Co-ex-ist'ence, 8. தற்காலத்திலுள்ளதன் 
மை. 

Co-ex-ist'ent, a. ஒரேகாலத்துள்ள. 
Co-ex-tend’, v. n. ஒரேமட்டாய்ப்போத 

ல், சரிவரப்பரம்புதல், சரிவரநீடித்தல் 
Co-ex-ten’sion, 8. சமலியாபகம், ஒத்த 

நீடிப்பு; ஒத்தவிரிவு. 
Co-ex-ten'sive, a. ஒத்தவிரிவான, ஒத்த 

நீடிப்பான, சமவிசாலமுள்ள. 
Coffee, s. கோப்பிக்கொட்டை, கோ 

ப்பிச்கஷாயனம். 

Cof’fee-house, s. கொப்பிநீர்விற்கும்வி 
டு, கோப்பிப்பரானபோசனசத்திரம், 
விடுதிமடம். 

Coffer, s. பெட்டகம், பேழை, பண. 
| Co-here', ». n. gu. Osa, யிடித்தல், இ ப்பெட்டி. 

Coffin, s. சவப்பெட்டி, 
in farriery, குதிரைக்குரத்தினுட்சுர | 
ம், குதிரைக்கும். 
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in printing, அச்சகெடருக்குங்கற்ப 
லகையின்பீடம். 

Cog, 5. சக்கரத்தின்பல். 
Cog, ». 4. ஏய்க்குதல், வஞ்சித்தல். 
Co’gen-cy, s. Saw, உறுதி, வலிமை. 
C௦'gent, a. உறுதியான, தரமான. 
Co’ gent-ly, யப். உறுதியாய், இரமாய், ப 

லப்பாய், வலிமையாய். 

| Cog'ger, s. இச்சகன், வஞ்சகன், கபடி. 
| Cog'i-tate, v.n. எண்ணுதல், கருதுதல், 

as compulsory, பலபந்தமான, கட். Quy tunis 
| Cog-i-ta'tion, s. எண்ணம், யோசனை, 

Co-ere/ive-ly, adv. sட்டாயமாய், பல | கருத்து, சிந்தனை. 

Cog’i-ta-tive, a. எண்ணமுள்ள, யோ 
சனையுள்ள, சிந்தனையுள்ள. 

| Cog'nate, a. ஒர்சாதியான, இனமான, 
சம்பந்தமான, உறவான. 
language, இனமானபாஷை, சம்பந் 
தமானபாலை. 

Cog-na'tion, s. இனம், சம்பர்தம், ௪ 
கோரம். 

Cog’ni-za-ble, a. அறியத்தக்க, தொட 
ரத்தக்க, நீதவான்விசாரிக்கத்தக்க. 

Cog'ni-zance, s. நியாயவிசாரிப்பு, நி 
யாயவிசாரணையினதிகாரம்,நியாயவி - 

ளக்கத்தின்முடிப்பு, அறிவு, சரதனத் 
தால்வந்தசித்தி, 

Cog-no'men, 8. பரவணிப்பேர், பட்ட 
ப்பேர், காரணடிடுகுறி. 

Cog-nom'in-al, a. பரவணிப்பேரான, 
காரணடிடுகுறியான. 

Cog'-wheel, 8. பற்சச்கரம். 
Co-hab'it, ». a. கூடி வாழ்தல், சஞ்சரித் 

தல், குடித்தனமாயிருத்தல், இல்லொ 
ழுக்கத்திவிருத்தல். 

Co-hab'it-ant, 8. சகவாச, கூடவிருக் 
தெவன், சமுசாரி, இல்லாச்சிரமி. 

Co-hab-it-a'tion, s. கூடலவிருத்தல், ௪க 
வாசம், இல்லறவியல். 
illicit intercourse, சசோரகமனம். 

Co-héir’, s. உரிமைப்பங்காளி, உடன் 
சுதந்திரவாளி. 

Co-héir'ess, s. உடனுரிமைக்காரி. 

to agree, இசைதல், இணங்குதல், ஒ 
தீதுவருதல், 



} 

Col 

to be well connected, வrசகம்புணர் 
தல், கருத்துப்புணர்தல். 

Co-her’ence, ஓட், சேர்மானம், 

Co-her'en-cy, ° ¢ சம்பந்தம், பிடிப்பு, 
பற்றுகை. 
connexion, sருத்துப்புணர்ச்சி, வாச 
கப்புணர்ச்ி. 

Co-hér'ent, a. ஒட்டின, பிடித்த, கூடி 
ன, சேர்ந்த, சம்பந்தமான, இசைந்த. 

Co-hér'ent-ly, adv. சேர்மானமாய், சம் 
பந்தமாய், தொடர்ச்சியாய். 

Co-he-si-bil’i-ty, s. ஓன்றையொன்றுப 
ற்றுக்தன்மை. 

Co-hé'si-ble, a. ஒன்றையொன்றுபற்ற 
தீதக்க. 

Co-hé'sion, s. ஓட்டுகை, கூகை, சம்ப 
ESD, பற்றுகை, இசைவு. 
connexion, இசைவு, சம்பந்தம், தொ 
டர்பு. 

Co-hé'sive, a. பற்றத்தக்க, பிடிப்பான. 
 Co-hé’sive-ly, adv. ஓட்ட்தன்மையாய், 

சம்பந்தமாய். 

Co-hé'sive-ness, s. ஓன்றையொன்றுப 
ற்றுக்தன்மை, ஒட்டுந்தன்மை. 

Co'ho-bate, v. a. வடித்ததைவடித்தல். 
Cohort, s. ஒருபடைவகுப்பு, படைத் 

தளம். 
Coif, s. ஒருவகைக்குல்லா. 
Coil, s. சற்று, ௬ராள், சுருட்டு, சுருளை. 

to become coiled, சருரூதல், மண் 
டலித்தல். 

Coin, 8. sாணயம், காச, பணம். 
as a wedge, ஆப்பு. 
rustic, இசைக்கவிட்டகுறைசுவர். 

Coin, v. a. காசடித்தல், கம்பட்ட மடித் 
தல். 
words, சொற்கற்பித்தல். 
to fabricate, இட்டுக்கட்தெல், மு 
டைதல், தொடுத்தல். 
to make, உண்டாக்குதல். 

Coin'age, s. sம்பட்டம், சாசடிப்பு. 
Co-in-cide’, v. n. சந்தித்தல். 

to agree, இணங்குதல், 
பொருந்துதல். 

to concur, ஒத்திருத்தல், ஒத்துவரு 
தல். 

Co-in'ci-dence, s. சந்திப்பு, ஒன்றிப்பு, 
இசைவு. 

இசைதல், 
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agreement, இணக்கம், பொருத்தம், 
இசைவு, இணைவு. 
meeting in time, உடனிகழ்ச்ி, த 
ற்காலசம்பவிப்பு,  தற்காலகாரியப் 
பாடு, 

Co-in'ci-dent, a. சர்திப்பான, பொருத் 
தமான, இசைவான. 

in time, ஒரேகாலத்தினிகழ்ச்சியொான. 
Co-in-cid'er, s. இணங்குகிறவன், ஒத் 
அக்கொள்ளுநிறவன். 

Co-in-di-ca'tion, s. துணைக்குறி, துணை 
யடையாளம், சம்பந்தக்குணங்குறி. 

Coin'er, s. sம்பட்டக்காரன். 
Coin'ing, s. sம்பட்டம். 
Coir, s. தென்னமட்டைத்தும்பு, சிம்பு. 
Co-i'tion, s. சையோசம், போகம், சன் 

தீரத். 
Co-la‘tion, வடிகட்டுகை, சுத்திப 
Col’a-ture, ¢ ண்ணுகை. 
Cold, s. குளிர், குளிர்ச்சி, கூதிர், Es 

ளம், சைத்தியம், தண்மை, தட்பம், தீ 
ளி, ஈளி. 
as catarrh, சலதோவஹஷம், தடிமல், ௪ 
லுப்பு. 

as shivering, Os7@a., கொடகொ 
டுப்பு, குலைப்பன. 

and cough, இருமல், நெஞ்சுத்தடி 
மல், தடிமல். 
and fever, குளிர்காய்ச்சல், சதசுரம். 
in the limbs, ௪ல்லக்கடுப்பு. 

Cold, a. குளிரான, குளிர்ந்த, சீதள 
மான. 
chill, குளிரான, கூதிரான, கூதலான, 
கொடகெடியான. 
climate, éதளபூமி. 
discourse, அனலற்றபேச்சு, எழுப்பு 
தலற்றபெச்ச. 
food, ஆறினபோசனம், பழையஉ 

SRS} 
humors, சேடரீர். 
in quality, Asorwrer, சைத்தியமான 
season, கூதிர்காலம், சீதளகாலம். 
speaker, மந்தப்பிரசங்கி. 
water, நீர், தண்ணீர், குளிர்சலம். 
wind, கூ இர்காற்று, குளிர்காற்று. 
inanimate, spiritless, தூக்கமான, up 

றற்ற, தாமதமான, மந்தமான, சுவர 
ணையற்ற, 

St 
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reserved, unfriendly, வெறுப்பான, 
பேதலிப்பான, பிரிவினையான, பரா 
முகமான. 
to be cold, கு—ளிர்தல், கொடுகுதல். 

Cold’-héart’ed, a. மwனப்பற்றில்லாத. 
Cold’-héart'ed-ness, s. wனப்பற்றில்லா 

மை, சுவரணைக்கேடு, மந்தமனம். 
Cold'ish, a. குளிர்பற்றிய, சற்றுக்குளி 

ரான, சறுகுளிரான. 
Cold'ly, adv. குளிராய், கூதிராக. 

without ardor, &c., வெண்டாவெறு 

ப்பாய், மந்தத்தனமாய். 
Cold'ness, s. குlளிர்மை, சீதளம், mFS 

தியம். 
as unconcern, வேண்டாவெறுப்பு; 
பற்றில்லாமை. 

reserve, shyness, வெறுப்பு, கூச்சம், 
பேதவிப்பு, பேதிப்பு, பராமுகம், பி 
ரிவு. 
want of ardor, மந்தம், தாமதம். — 

Cole, s. கோவிக்கரை. 

Cole'-wort, s. ஒருவகைக்கோவி. 

Col'ic, s. வயிற்றுவலி, வயிற்றுக்குற்று, 
வாயு, வலி. 

Col-lapse’, s. கவிகை, சுருங்குகை, ஓ 
டுங்குகை. 

Col-lapse', v. n. குவிதல், சுருங்குதல். 
Col-lap'sion, s. குவிவு, சுருக்கு. 
Collar, 8. கழுத்துப்பட்டிகை. 

of a dog, கமழுத்துவளையம். 
of a garment, சட்டையிற்கமழுத்து. 
of a horse, இழுவைவளையம். 
of iron for the neck, அரிகண்டம். 
in architecture, விட்டம், கைவிட் 
டம். [ த்தல். 
to slip the collar, விலகுதல், சக்கறு 

Collar, v. a. சட்டையிற்கமுத்தைப்பி 

டித்தல். 
Col'lar-bone, s. ea யெலும்பு, பூணார 

வெலும்பு. 
Col-late’, v. a. ஒத்துப்பார்த்தல், WOE 

குப்பண்ணுதல். 
Col-lat'er-al, a. ஒருபக்கத்திலுள்ள, ௮ 

டுத்த, சம்பந்தமான, இனமான, சார் 

பான. 
agreement, பட் சத்துணேநியாயம், ௮ 
ருத்தாபத்திநியாயம், ஒன்றுக்குச்சார் 
பானநியாயம், மேல்நியாயம். 
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evidence, மேற்சாட்சி,மேலத்தாட் ச, 
அணைச்சாட் 9, 
idea, sentiment, பு॥டைக்கருத்து, ஒப் 
புமைக்கருத்து. 
relations, உற்றஉறவு, இரத்தஉறவு. 
security, மேற்பிணை,துணையுறுதி,மே 
ற்பலப்பு. 

writings, சார்புதூல், புடைதூல். 

Col-lat'er-al-ly, adv. பக்கமாய், சம்பந் 
தீமாய், இனமாய், சார்பாய். 

Col-la'tion, s. ஒத்துப்பார்க்கை, 
as repast, இடைத்தின், சிற்றுணவு. 

Col-la'tor, s. ஒத்துப்பார்க்றெவன். 
Col'léague, s. கூட்டாளி, உபயோக, 

சங்காத்தி. 
Col-léague’, v». கூ ட்டுத்தியோகம்செய் 

தல். 

Collect, s. விண்ணப்பம், மன்றாட்டு. 
Col-lect’, v. a. கூட்டுதல், சேர்த்தல், சே 

கரித்தல், திரட்தெல், சவதரித்தல், ஈ 
ட்தெல். 
to infer, எண்ணுதல், அனுமானித்த 
ல், நிதானித்தல், இருத்தல். 
to gather, அறவிடுதல், தண்டுதல், சே 
கரித்தல், சேர்த்தல், 
to collect one’s self, தேறுதல், கலக் 
கந்தெளிதல். 

Col-lect’, v. n. கூடுதல், இரளுதல், சேர் 
தல். 
to accumulate, குவிதல், அடைதல், 
திரைதல், கூடதெல். 
collect, as liquids, ஊறுதல், சுரத்தல், 

மடுவிற்பிடித்தல். 
Col-lect'ed, a. சேர்ந்த. 

as firm, தேற்றமான, தெளிவான, 
தையிரியமான, அஞ்சாத, கலங்காத. 

Col-lect'ed-ly, adv. ஒருமிக்க, சேர, @ 
ன்றாய். 

Col-lect'ed-ness, s. தேற்றம், திடபரம், 
தெளிவு, கலங்காமை, தைரியம். 

Col-lect/i-ble, a. சேரத்தக்க, சோ்க்கத் 
தக்க, இரடுிக்கத்தக்க, தண்டத்தக்க. 

Col-lec’tion, s. திரள், கூட்டம், சேகர 
ம், சங்கம். 
a compilation, திரட்டு, கொத்து. 
a heap, accumulation, குவியல், கும் 

பம், அம்பாரம். 
a suffusion of blood, இரத்தச்சுரப்பு. 

த்து ப் 
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of debts, dues, &c., இறுப்புப்பணம், 
இறைப்பணம், தண்டற்பணம். 
of water, நீர்ச்செறிவு, வெள்ளம், ௪ 
err). 
charitable, ovsமைப்பணம், 

Col-lect'ive, a. Dr Qurer, திரண்ட, 
குவியலான, தொகுதியான. 
collective noun, தொகுgதிப்பெயர், 
கூட்டப்பெயர், திரட்பெயர். 

Col-lect'ive-ly, adv. Arளாய், கூட்ட 
மாய, ஒருமிக்க, ஏகசகடாய். 

Col-lect'ive-ness, s. ஜக்கநிலை, சேர்மா 
னியம், குவியல். 

Col-lect’or, s. சேர்க்கிறவன், தண்டு 
அவன், அறவிடுறெவன், தண்டற்கா 
ரன். 
assistant of, பிரதிஆயக்காரன். 
a tax gatherer, வரிசண்டுநிறவன், த 
ண்டலதிகாரி. 
collector of customs, Sர்வைக்காரன், 
ஆயத்துரை. 

Col-lect'or-ate, அறவிடும்வேலை, 
Col-lect'or-ship, * க்கக் டும்உத்தி 

யோகம், தண்டலதிகாரம், தண்டற் 
காரனுக்குச்சேர்ந்தஎல்லைமானம், 

College, s. சாத்திரப்பள்ளிக்கூடம், ௧ 
ல்லூரி, வித்தியாசாலை, கல்வியூரி. 
as society, கூட்டம், சங்கம். 

Col-le'gi-al, a. கல்லூரிக்குரிய, வித்தி 
யாசாலைக்கேற்ற. 

Col-lé'gi-an, சாத்திரப்பள்ளிக்கூ 
Col-le'gi-ate, * க்ப் வித்தியா 

பாரகன். 
Col-lé'gi-ate, a. சாத்திரப்பள்ளிக்கூட 

திதுக்கடுத்த, 
Collet, s. மணிபதிக்கும்வத்தி. 
Collier, s. நிலக்கரிதோண்டுவோன், நி 

லச்கரிவியாபரரி. 
as a coasting vessel, நிலக்கரிவியா 
பாரக்கப்பல். 

Colliier-y, s. Aிலக்கரிக்குழி. 
as coal trade, நிலசக்கரிலியாபரரம். 

Col'li-flow-er, (see Cauliflower.) s. ஒர 
விதக்கோவி. 

Col'li-quant, a. உருகத்தக்க, உருக்கத்த 
க்க. 

Col'li-quate, ». n. உருகுதல், கரைதல், 
இளகுதல். 
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Col-li'sion, s. சாக்கு, தட்டு, மொத்து. 
of forces, படைத்தாக்கு, படையெ 
திர்ப்பு, எதிர்த்தாக்கு: 
of sentiments, sகருத்தொவ்வாமை, க 
ருத்துவிரோதம், எதிர்க்கருத்து. 

Col'lo-cate, v. a. கிலையில்வைத்தல், நி 
லைப்படுத்தல். 

Col-l0-ca’tion, s. Aிலைப்படுத்துகை, 'ஸ் 
சாபிப்பு. 
of words, சொற்புணரியல், சொற் 
ரொெடைநிலை. 

Collop, s. வயிற்றிற்தொரந்தி, சசைமடி 
ப்பு, இலம்பமாயிசம். I 

Col-10'qui-al, a. பேச்சப்போக்கான. 

Col'lo-quest, s. சமவாதி, சல்லாபி, ௪ம் 
UMAR COT ENT Cr. 

Col'lo-quy, s. சம்பாஷணை, சல்லாபம், 
சமவாதம். 

Col-ltde’, v. n. ஒத்துமடிப்புப்பண்ணு 
தல், ஒத்துக்கள்ளஞ்செய்தல், ௯௨௨ 
பாயஞ்செய்தல். 

Col-lid’er, s. கூட்டுக்கள்வன், உதவிக் 
கள்வன். 

Col-li’sion, s. கூட்டுக்கள்ளயோச௫னை. 

Col-lu'sive, a. கூட்டுக்கள்ளயோசனை 
யான, கள்ளப்பொருத்தமான. 

Col-lu'sive-ly, adv. கூட்டுக்கள்ளயோச 
னையாய். 

Col-li’sive-ness, s. கூட்டுக்கள்ளம். ; 

Col-li'so-ry, a. கூட்டுக்கள்ளயோசனை 
யான. 

Col'ly, 
Col'low, ப 

Colly, ». a. கரிபுரட்டெல். 
Co'lon, s. பெருங்குடல். 

in grammar, இசையெச்சத்தொடர் 
க்குறி, விசர்க்கம். 

Col’o-nel, s. இரண்டாம்தளகத்தன். 

Col'o-nel-ship, s. இரண்டாம்தளகர்த்த 

தீத்துவம. 
Co-lo/ni-al, a. உபஅரசாட்சிக்குரிய. 
Col’o-nist, s. வந்தேறுகு டி. 
Col-o-ni-za'tion, 8. Gg Cupp. 
Col’o-nize, v. a. கடியேற்றுதல், 

to be colonized, Gg Cumsea, குடி 
தல், குடிகொள்ளுதல். 

Coon chao! 8. தூுணிரை, தூணணி. 

கீரிப்பூச்சு. 
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Col'o-ny,s. குடியேறினவர்கள், வல 
சைவந்துகுடியேறினதேசம். 
as collection of animals, srரனmாவித 
விலங்கு புள் நீர்வாழ்வன as GG 
சாலை. 

as country planted, கG௭Aயேறினதே 

சம். 

Co'lo-phon, 8. srலங்கள் முதலியவைக 

ளைக்காட்மெமுடிவுரை. 
Col-o-quint'i-da, s. பேய்க்கொம்மட்டி. 
Color, s. நிறம், வன்னம், வருணம். 

as complexion of an affair, பேதம், 

தோற்றம், சாடை, சாயல். 
as dye, சாயம். 
as false show, வேஹஷதம், பூச்சு, வன் 
னிப்பு, கோலம். 
as kind, species, வதம், தன்மை. 
as paint, மை, மைப்பூச்சு., 
as palliation, தட்ண, சாடை, சாட்டு, 
இலேசு. 
as redness, freshness of the face, ap 
கத்தின்வெண்செவப்பு. 
to describe in lively colors, srரண 
காரியஏதுக்களைக்கொண்டு சத்திரமா 
ய்விபரித்தல், வனனித்துச்சொல்லு 
தல். 

Colors, s. (pl.) படை.க்கொடிகள், ௮ 
ரசுக்கொடிகள். 

Color, v. a. நிறங்கொடுத்தல், நிறப்பித் 
தல், வன்னங்கொடுத்தல். 
to dye, சாயங்காய்ச்சுதல், சாயமூட் 
டுதல், சாயம்தோய்த்தல் , சாயம்தீர்தல் 
to exaggerate, வன்னித்தல், சிப்பி 
த்துச்சொல்லுதல், பெருப்பித்துப்பே 
சுதல், வியத்தல், பாரிசேடமாய்ப்பே 
சுதல். 
to make plausible, பாரித்துச்சொல் 
லதல், விசேடித்தச்சொல்லுதல். 
to palliate, போர்த்துமூடுதல், நழுக் 
கிவிடுதல், மறைத்தல். 

Color, v. n. செவத்தல், முகம்வெளிறு 
தல், முகம்கருகிப்போகுதல். 

COl'or-ing, s. வன்னம், வன்னமிடுகை, 
வன்னித்தஙிறம். 
specious appearance, வன்னிப்பு, வி 
யப்பு, போலி, பேடிசம், பகட்டு, 
போசக்கை. 

Col’or-less, a. Amwmm, மங்கலான. 
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C6-los'sal, a. பிரமாண்டரூுபமான. 

C6-los'sus, s. பீனம், பினரூபம். 
Col'stiff, s. sாவுதடி, காத்தண்டு. 
Colt, s. குதிரைக்குட்டி. 

of an ass, sமுதைக்குட்டி. : 
Colt'er, s. கொழு, காறு. 
Coltish, a குதிரைக்குட்டிபோன்ற, 

அள்ளுறெ, களிப்புள்ள. 
Col'umn, 8. தூண், தம்பம், கம்பம். 

column of fire, அக்கினிப்பிளம்பு. 
of troops, அணிவகுப்பு, படைவகு 
LIL}. 

of writing, &c. பத்தி, நிரை. 
Co-lum‘nar, a. தண்களுள்ள, ஸ்தம்ப 

வடிவான. 
Co-lure’, s. அயனமண்டலம், விசுவம 

ண்டலம், விசுவவலயம். 
equinoctial, மேடாயனமண்டலம், 
விசுவமண்டலம், துலாயனமண்ட 
லம். 
solstitial, தெட்சணாயனமண்டலம், 
உத்தராயனமண்டலம். 

Co'ma, s. வால்ட் சத்திரத்தைமூடும்ப 
டலம். 

Comb, ௧. சப்பு, சிக்குவாரி, ணுக்கு 
வாங்கி, 
of a cock, சேவற்சகுடு. 
double, சாழங்காய்ச்குடு, பாவற்காய் 
ச்குடு, இரட்டைச்சுடி, 
of a bee-hive, தேன்கூடு, தேன்வ 
தை. 
of white ants, புற்ரஞ்சோறு. 

Comb, ». a. தலை£வுதல், சீப்பிடுதல், ம 
யிர்வாருதல், சணுக்கெடுத்தல். 

Combat, s. போர், யுத்தம், சண்டை. 
single, ஆளுமாளும்செய்யும்போர், த 

ப்போர். 
Combat, v. a. போர்செய்தல், எதிர்த்த 

ல், யுத்தம்பண்ணுதல், சண்டைசெய் 
தல். 
sentiments, sருத்துவிரோதித்தல். 

Combat, v. n. பொருதல், எதிர்த்தல், மு 
ட்டுதல். 

Com'bat-ant, போராளி, வீரன்,௭ 
Com'bat-er, ° கத்லி, 
Com-bin'a-ble, a. பொருந்தத்தக்க, இ 

ணங்கத்தக்க, கஎக்கத்தக்க, சங்கயிக் 
கத்தக்க. 

கைம் ! அந்த 
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Com-bi-na'tion, s. இணக்கம், பொருத் 
தம், சங்கம், கலப்பு, இசைவு, சேர் 
மானம். 
of letters, எழுத்துப்புணர்ச்ி. 

of words, சொற்புணர்ச்சி. 
Com-bine’, v. ad. இசைத்தல், இணைத்த 

ல், புணர்த்துதல், பொருத்துதல், சே 
ர்த்தல், கலப்பித்தல். 

Com-bine’, v. n. பொருந்துதல், சங்கமி 
தீதல், சேர்தல், கலத்தல், இசைதல். 
to plot together, sராலோசனைக்கு 
ஒருபந்தப்படதெல், அற்சங்கப்படுதல். 

Com-bust-i-bil'i-ty, s. கெருப்புப்பற்றத் 
தக்கதன்மை, எரியத்தக்கதன்மை. 

Com-bust’i-ble, s. ரசெருப்புப்பற்றத்தக் 
கபொருள், எரியத்தக்கபொருள். 

Com-bust'i-ble, a. செருப்புப்பற்றத்தக் 
க, எரியத்தக்க. 

Com-bust'i-ble-ness, 8. கெருப்புப்பற்ற 
தீதக்கதன்மை, சுவாலிக்குந்தன்மை. 

Com-bus'tion, s. ததிப்பு, தகனம், எரிவு 
எரிதல், சுவாலிப்பு. 
as tumult, சந்தடி, கலம்பகம். 

Come, v. n. வருதல், கமனித்தல். 
to appear, தோன்றுதல், தோற்றுதல். 
to approach, AL்தல், முடகுதல், 

அணுகுதல். 
to arrive, சேர்தல், அணைதல். 
to become, ஆகுதல், உண்டாகுதல். 
to fail, சவறுதல், பிசகுதல், எட்டா 
மற்போகுதல், தோற்றல். 
to happen, சம்பவித்தல். 
as butter, ASrmுதல். 
to change, பெயர்தல், மாறுதல், திரி 

தல், சம்பவித்தல். 
to turn, திரும்புதல் ,ிரமமாய்வருதல். 
to surround, சூழ்தல், வளைதல். 

again, திரும்பவருதல், பெயர்நக்துவ 

GS. 
after, or follow, பின்செல்லுதல், Sor 
வருதல். 
along, வருதல், கூட வருதல். 
asunder, விட்டப்போகுதல், பிரிந்து 

போகுதல், குலைதல். 
at, எட்டதெல், கிடைத்தல், அடைதல், 
சேர்தல், அகப்படுதல். 
away, விட்வெருதல், விலகவெருதல், 
யிரிதல், கழிதல். 
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back, திரும்புதல், இரும்பிவருதல், பி 
ந்திவருதல். 
before, முந்திவருதல், முன்வருதல், 
behind, பிந்திவருதல், பிக்திப்போ 
தல். 
between, இடையிலேவருதல், ஊ 
டே வருதல், குறுக்கேவருதல். 
by, கிடைத்தல், அகப்பதெல், 
down, இறங்குதல், தாழ்தல், Maps 
ல், பதிதல், 
down, be debased, தாழ்தல், இழிதல். 
for, எடக்கவருதல், சம்பாதிக்கவருத 
ல், பெறும்படிவருதல். 
forth, புறப்படெதல், தோன்றுதல். 
forward, முந்திவருதல், தேறுதல் 
from, புறப்படுதல், விட்பெபிரிதல்., 
in, arrive, வந்துசேர்தல், சேருதல். 
in, enter, உள்ளேவருதல்; உட்பகதெ 

ல்; உட்புகுதல். 
in contact, சந்தித்தல், முட்கெல். 
in for, பங்குக்குவருதல், உடந்தை 
யென்றுவருதல். 
in front, எதிர்தல், எதிர்முகமாய்வரு 

தல், முன்வருதல். 
in the way, @MéGOsa, தடையாத 
ல், நேரிடதெல். 
into possession, கைவசமாகுதல், வ 
சப்படுதல், அகப்பகெல், வாய்த்தல். 
into mind, தோன்றுதல், ளெம்புதல், 
எழும்புதல். 
near, கட்டுதல், முடுகுதல்,சமிபித்தல். 
off, புறப்பதெல், விலகுதல், பெயர்த 
ல், நீங்குதல், விடுதலையாகுதல்., 

often, அடுத்தததெதுவருதல், அடிக்கடி. 
வருதல். 

on, or advance, வருதல்” 
fall on, சருவுதல், தாவுதல், பி 
on attack, § த்தல். 
on, proceed, புறப்படுதல், செல்லு 
தல். 
on speed, பரம்புதல், படிதல். 
over, மறுபக்கத்தில்வருசல். 
out, புறப்பதெல், தோன்றப்படுதல். 

out with, வெளிவிடுதல், பிரித்தம்ப 
ண்ணுதல். 
round, குழ்தல், வளைதல். 
round, accede, இமுகியிழுகிச்சம்மதி 

S50, இணங்குதல். 
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short, தவறுதல், வழுவுதல், பிர்துத 

ல், குறைதல். 

to, amount, தொகைப்படுதல், செல 

வுபிடித்தல், பொறுத்தல். 

to, recover, தேறுதல், தெளிதல், 

to anend, தீர்தல், அறுதல், முடிதல், 
நிருமூலமாகுதல். 

together, கூ।.வருதல், கூதெல், ௪ம் 

A550, சேர்தல், 
to hand, sைக்கெட்டுதல், கைக்ககப் 

படுதல், கிடைத்தல். 

to particulars, வlிளக்கிச்சொல்லுதல், 

விரித்துச்சொல்லுதல். ~ 
to pass, சம்பலித்தல், நடந்தேறுதல், 

சிந்தித்தல், கைகூதெல். 

to the knowledge of, அறியவருதல், 
கேள்வியாகுதல். 

up, ஏறிவருதல். 
up, Spring up, முளைத்தல், பயிராகு 

தல். 
up with, பிடித்தல், சரிக்கட்தெல், ௮ 

ணுகுதல், அண்தேெல். 
upon, devolve on, பொறுத்தல், சம 

தீதல். 
in time to come, வருங்காலத்தில். 
come, come, லிரைவுக்குறிப்பு, வா 
வா, எழும்பெழும்பு. 

Co-mé'di-an, s. கூத்தாடி, நாடகன, ௮ 
பிநயன். 

Com'e-dy, s. கூத்து, ஈடனம், நாடகம், 
பரதம். 

Come'li-ness, s. இணக்கம், செம்மை, 
தகுதி, நேற்றி, இலட்சணம், சோபி 

தம், அழகு; வடிவு. 
Come'ly, a. தகுந்த, எற்ற, உரிய, ௮ 

தத 
as graceful, அழகான, இலட்சணமா 
ன, வடிவான, நேற்றியான, சோபித 
மான, 
as proper, செம்மையான, முறைமை 
யான, ஒழுக்கமான, உரிமையான, இ 
ணக்கமான, யோக்கியமான, தகுமா 
ன. 

Come’-off, s. சாட்டு, போக்கு. 
Comer, s. வருகிறவன், சேருறெவன், 

விருந்தன். 
Comet, s. வால்வெள்ளி, தூமகேது, வா 

ல்மீன். 
150 

COM 

Com'et-a-ry, a. வரல்மீனுக்குரிய, வால் 
வெள்ளிக்குரிய. 

Cém'fit, 5. வற்றல், இனிப்புவற்றல். 
Comfort, s. தணிவு, இளக்கம், சகாயம். 

support, ஆதரவு; திடாரிக்கம், சகா 
யம், தாபரம். 
consolation, ஆற்றி, சுகம், பூரிப்பு, 

தேற்றரவு. 
in distress, ஆற்றி, தேற்றம், தேற்றர 

வு, தெளிவு. 
comforts of life, சsானுபவம், சிலா 
க்கியம், பாக்கியம். 

Comfort, v. a. தேற்றுதல், ஆற்றுதல், 

ஆற்றித் தேற்றுத6 ல், ஆதரித்தல், மனங் 

குளிரப்பண்ணுதல். 

to be comforted, தேறுதல், ஆறுதல். 
Com’fort-a-ble, a. ஆறுதலான, சுகமா 

or, ஆரோக்கியமான, சவுக்யெ 
மான. 

Com'fort-a-ble-ness, 8. சsநிலை, ஆரோ 
க்கியம். 

Com'fort-a-bly, adv. தேறுதலாக, செள 
க்கியமாக, ஆரோக்கியமாக, தேற்றர 
வாக, 

Com'fort-er, s. தேற்றரவாளன், தெளிவி 
க்கறெவன், ஆறுதல்செய்வேரன். 

Com'fort-less, a. ஆறுதலற்ற, தைரியம 

ற்ற. 
Comic, நாடகமான, கூத்துக்கு 
Com’ic-al, ரிய, சமாளமுள்ள. 

diverting, droll, கோமாளமான, தமா 
சான, பதியான. 

Com'ic-al-ly, adv. கூத்துக்குரியதாய், 
கூத்தாய். 
as drolly, கோமாளமாய், தமாசாய். 

Com’ic-al-ness, s. கொமாளம், தமாசு, 
Cart tne. 

Coming, s. வருகை, வரத்து, வாவு. 

Coming, a. வருதி, எதிர்க்கிற, சேரி 
Lote 

Com/i-ty, 8. மரியாதை, நஈயாசாரம், ௩ல் 
லொழுக்கம், 

Com'ma, 8. சொற்றொடர்பிரிக்குங்குறி, 
வாசிப்பிற்றரிக்குங்குறி. 

Com-mind’, s. sட்டளை, கற்பனை, ௭ 
வல், விதானம், விதி, தாக்கிதை, தா 
& ES). 
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authority, அதிகாரம், ஆளுகை, தித்து 
வம். 
governing influence, இயக்கம், வல் 
லபம், ஆளுந்தத்துவம். 

of hand, கைப்பழக்கம், கைவல்லப 
ம், கையொட்டம். 
of money, திரவியசெல்வாக்கு, பண 
க்கையாட் 8, திரவியதுரந்தரம். 
of language, பரைவல்லபம், பா 
ஷைவித்தாரம். 
of time, சமயம், சமயவாய்ப்பு. 
of temper, அடக்கம், அமைதி. 

Com-mind’, v. a. கட்டளையிடதெல், கற் 

பித்தல், ஏவுதல், விதித்தல். 
to govern, control, ஆளுதல், ஈடத்து 
தல், நடப்பித்தல். 
to exert influence, சல்லவிடுதல், 
செல்லப்பண்ணுதல், எவுதல். 

_.to direct, செலுத்துதல், இயக்குதல், 

இயற்றுதல். 
to restrain, மடர்நுப்படுத்துதல், அட 
க்குதல், கட்பெபடுத்துதல், தடைப் 

படுத்துதல், 
money, பணவியாபாரம்பண்ணுதல், 
பணம்பெயர்ச்கப்பிரிக்கக்கூெல். 
a view, பரர்வைசெலுத்தக்கூ. டியநிலை 
யில்நிற்றல், பிரத்தியட் சநிலைப்படுத 
ல், காட்தெரும்நிலைப்படுதல். 
the temper, passions, அடக்குதல், ௮ 
மையப்பண்ணுதல். 
attention, புலனையமைவித்தல், புல 
னைவசப்படுத்தல். 
time, சமையம்வாய்த்தல், 
Gen. sso. 

Com-man-dint', s. கோட்டைத்தலைவ 
ன், தளகத்தன். 

Com-mind’er, s. கத்தராளி, அதிகாரி, 
தளகத்தன். 
of an amy, சேனாபதி, படைத்தலை 
வன், தளவாய். 
of a vessel, sப்பற்றலைவன், மாலு 
மி, மீகான். 
in chief, மvzsrசெனாபதி, பொருநன். 
a beetle, ஈட்டுக்குற்றி, மரமத்திகை. 

Com-mind'ing, a. ஆளருறெ, மேற்கொ 
ள்ளுறெ. 

Com-mind'ing-ly, adv. அதிகாரமாய், த 
த்துவமாய். 
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Com-mind'ment, s. கட்டளை, கற்பனை. 
Com-mem'o-ra-ble, a. நினைவுகூரப்பட 

த்தக்க. 
Com-mem'o-rate, v. a. கொண்டாடதெ 

ல்; ஆசரித்தல், கைக்கொள்ளுதல். 
Com-mem-o-ra'tion, s. கொண்டாட்ட 

ம், ஆசரிப்பு. 
Com-mem'o-ra-tive, a. கொண்டாட்ட 

மான. 
Com-mem’o-ra-to-ry, a. ஙினைவுபூட்ட 

த்தக்க, 
Com-mence’, ». a. அவக்குதல், ஆரம்பி 

தீதல். 
Com-mence’, v. n. தொடங்குதல், காரி 

யப்படுதெல். 
Com-mence'ment, 8. மூலம், ஆதி, அடி, 

அவக்கம், முதல், முகனை, ஆரம்பம். 
Com-mend’, v. a. பாராட்டுதல், மெய்ச் 

FSO, வியத்தல், புகழ்தல். 
to commit, ஒப்புக்கொடுத்தல் , ஒப்பு 
வித்தல், கையளித்தல். 
to make acceptable, உவப்பாக்கு 
தல். 

Com-mend'a-ble, a. மெய்ச்சத்தக்க, புக 

ழத்தக்க. 
Com-mend’a-ble-ness, s. மெய்ச்சுக்கொ 

ள்ளத்தக்கதன்மை. 

Com-mend'a-bly, adv. வியப்பாய், புகழ 
தீதக்கதாய். 

Com-mend-a'tion, s. புகழ்மொழி, தீர்த் 
த, நயச்சொல். 
letter of, பாராட்டு, நிட்கருட்பத்தி 
ரிகை, நஈன்னடைச்சட்டி 

Com-mend'a-to-ry, a. வியப்பான, புக 
ழச்சியான, புகழத்தக்க. 

Com-men-sal’i-ty, s. ஒருபந்தியிழ்போ 
சனம்பண்ணுகை. 

Com-men’su-ra-ble, a. ஒரேஅளவான, 
சரிவந்த. 

Com-men'su-ra-ble-ness, 8. சமஅளவு, 
சரிமட்டம், சமநிலை. 

Com-men'su-rate, a. ஒரேஅளவான, ௪ 
ரிமட்டமான. 

Com-men’su-rate-ly, adv. சரிஅளவாய், 
சமநிலையாய். 

Com-men-su-ra'tion, 8. சமஅளவு, சம 
நிலை. 

Com'ment, s. உரை, வியாக்கியானம். 
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Com'ment, v. a. பயனுரைத்தல், வியா 
ச்யொனம்பண்ணுதல், விரித்துரைத் 
தல், கருத்துச்சொல்லுதல். 
as expatiate, விரித்துரைத்தல், பாரா 
ட்கெல். 

Com'ment-a-ry, 8. உரை, லவியாக்கியொ 
னம், தாற்பரியம், விரித்துரை, இரஞ்் 
சிதம். 

Com'ment-a-tor, 

Com'ment-or, , , 
உரையாசிரியன், கமகன், 
கன். 

Commerce, s. வியாபாரம், வர்த்தகம், 
வாணிகம். 
as intercourse, பரிமாற்றம், பழக்க 
ம், நடமாட்டம். 
sexual intercourse, 

யோகம். 

Com'merce, v. n. வியாபாரம்பண்ணுத 
ல், வாணிகஞ்செய்தல். 

Com-mer'cial, a. வர்த்தகமுள்ள, வியா 
பாரத்துக்கடுதெத. 

Com-mer'cial-ly, adv. வர்த்தகமாய், வி 
யாபாரமாய். 

Com'mi-grate, v. n. பரதேசப்படுதல், 
குடிபோகுதல், வலசைவாங்கப்போ 

குதல். 
Com-mi-gra'tion, s. குடிபோகுகை,வ 

லசைவாங்குகை, மறுதேசம்போயிரு 
க்கை. 

Com-mi-na’tion, 8. பய முறுத்துகை, ௧ 

ண்டிப்பு, பழிகூறுகை. 
Com-min'gle, v. a. sலவித்தல், கூட் 

தல். 

Com-min'gle, v. n. sலந்துபோகுதல், 
கூடுதல். 

Com'mi-nite, v. a. பொடியாக்குதல், 
அளாக்குதல், குரணமாக்குதல், இடி 

தீதல், பொடித்தல். 
Com-mi-nu’tion, s. தூளாக்குகை, பொ 

டியாக்குகை. 

Com-mis’er-a-ble, a. பயரிதபிக்கத்தக்க, 
இரங்கத்தக்க, அனுதபிக்கத்தக்க. 

Com-mis'er-ate, v. a. இரங்குதல், பரி 

தபித்தல், உருகுதல். 
Com-mis-er-a'tion, s. இரக்கம்; பரிதா 

பம், மனவுருக்கம், அனுதாபம். 
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| Com-mis'er-a-tive-ly, adv. பரிதாபமா 
ய், இரக்கமாய். 

Com-mis-sa/ri-at, காரியகாரத்து 
Com’mis-sa-ry-ship, : வம், பிரதிகா 

ரக்துவம். BH 

Com’mis-sa-ry, s. sரரியகாரன், இரஸ் 
தன், பிரதிகாரகன், பிரதிதுரை. 
in ecclesiastical law, பிரதிக்கு. 
ina military sense, இரஸ்ததிகாரி. 

Com-mis'sion, 8. செய்கை, கிரியை. 
as allowance, கழிவு, தரவு, இலாபம். 
as committing, ஒப்படை, கையடை, 
கையளிப்பு 
as direction, request, செய்யக்கேட் 
கை, செய்யச்சொல்லுதல். 
as letters patent, தத்துவபத்திரம், தீத் 
அவசாதனம், அதிகாரபத்திரம், அஞ 
சாப்பட்டையம். 
as order, charge, sட்டனை, உத்தரவு, 

ஏவல், தூது. 
for goods, சாமான்பத்திரிகை. 
a thing to be done for another, uz 
காரியம், பிறர்கருமம். 
persons joined in a trust, பிரதிகாரி 
யகாரர், விசாரணைகாரர். 

Com-mis'sion, v. a. அதிகாரங்கொடுத்த 
ல், தத்துவங்கொடுத்தல். 
to empower, authorize, உத்தரவுகொ 
டுத்தல், தத்துவங்கொடுத்தல். 
to request, கே।ட்டுக்கொள்ளுதல். 
to send with authority, a. 4 trw@ 
தல், கத்தவ்வியங்கொடுத்தனுப்புதல். 

Com-mis'sion-er, s. srாரியகாரன், விசா 
ரணைகாரன். 

Com-mit’, ». a. ஒப்புவித்தல், ஒப்புக் 
கொடுத்தல், ஒப்படைபண்ணுதல், 
கையளித்தல். 
as do, செய்தல், ஈடப்பித்தல். 
for trial, பரரப்படுத்துதல், பொறுப் 

பித்தல், ஒப்புவித்தல். 
to memory, ஞாபகப்படுத்தல், வாய்ப் 

பாடமாக்குதல், 
one’s self, பிடிகொடுத்தல்,; பூண்டு 
கொள்ளுதல். 
suicide, தன்னைவதைத்தல், தற்கொ 
லைசெய்கல். 
treachery, sம்பிகச்கைத்துரோகஞ்செ . 
ws, சதிசெய்தல். 
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Com-mit'ment, s. ஒப்படை, அடைக்க 
லம், கையளிப்பு. 
imprisonment, Aறையிட, காவவில 
டைய்பு, மறியல். 
as mittimus, மறியற்கடுதாசி, 

Com-mit'tal, s. அடைமானம். 
Com-mit'tee, s. சங்கத்தின்சாரியகாரர், 

சங்கத்தால்நியமிக்கப்பட்டவர். 
of arrangements, ஒழுங்குக்காரியஸ் 
தர். 

Com-mix’, v. a. cua ssa, கூட்கெல், 
Ceigso. 

Com-mix', v. n. a Oso, சேர்தல். 
Com-mix’tion, கலவை, கலம்பக 
Com-mix'ture, ம், கலப்பு, கூட்டு, 

Com-mode', s. மலசலமிடும்வசதியிரு 
ப்பு: 

Com-mo'di-ous, a. ஏற்ற, தக்க, வசதி 
யான; தகுதியான. 

Com-mo’di-ous-ly, adv. வ௪சதியாய், தகு 

தியாய். 
Com-mo'di-ous-ness, s. வ௪தி, தகுதி, ௪ 

வுக்கியம். 
Com-mod' i-ty, 8. பொருள், பண்டம், 

பதார்த்தம், திரவியம். 
as wares, சரக்கு, சாமான். 

Com’mo-dore, s. யுத்தக்கப்பற்கூட்டத் 
தலைவன். 

Com’mon, s. யொதுநிலம், பண்டாரத் 
தரை. 

Common, 4. யொதுவான, சாதாரண 
மான, சமுதத, சாமானிய. 
as ordinary, மட்டான, பரும்படியா 
ன, சரவையான. 
as public; பண்டார; பொதுவான. 
as usual, வழக்கமான, வாடிக்கையா 

ன, சாதாரண. 
consent, யrாவர்க்குமொப்பு, ஏகசம் 
மதி. 
informer, கோட்காரன், கோட்சொ 
ல்விப்பிழைக்றெவன். 
life, பொதுநடை, உலகநடை , உல 
கவழக்கு. 
measure, சாதாரணபாககம், Cerf | 

ன்றிப்பிரிக்குந்தொகை. 
names, பொதுப்பெயர். 
prayer, ப்ப hearse a 
ம், பிராத்தனைப்புத்தசம். 
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sense, புத்தி, இயற்கையறிவு, சுபாப 

வறிவு. 
stock, பொதுமுதல், கணைத்திர்வியிம். 
use, வழக்கம், பெருவழக்கு. 
woman, பொதுப்பெண், பொதுஸ் 
திரி. 
word, வழக்கச்சொல். 

Com'mon-al-ty, 8. . பிரசைகள்; சாதார 
ணசனம். 

Com'mon-er, 5. கைவினைஞன். 

Com'mon-ly, adv, பொதுவாய், வழக்க 
மாய்,வாடிக்கையாய், பெரும்பாலும். 

Com'mon-ness, 5. பொதுமை, வழக்கம், 
வாடிக்கை. 

Com'mon-place, s. Sஒாபகக்குறிப்பு, சா 
தாரணமானது. 

Com'mon-place, a. வாடிக்கையான, ப 
ரும்படியான, சாதாரணமான. 

Com'mons, 5. (pl.) கடிசனங்கள். 
house of, மிரசாபட் சமந்திரிகள். 
for boarding, பொதுப்போசனம். 

Com'mon-wealth, s. ஊரரசாட்ச, பொ 
அஅரசாட்௭ி, சயபராபத்தியம். 
as territory, சயபராபத்தியதேசம். 
as people, சயபராபத்தியமானசனம். 

Com-mo'tion, 8. சலக்கம், குழப்பம், க 

லாதி, கொர்தளிப்பு; சிங்கம், கல 
கம்; அமளி. 

Com-mo'tion-er, s. sலம்பகன், குழப்ப 

ஞ்செய்வோன். 

Com-mitne’, v. n. sகலந்துபேசுதல், பே 
சிக்கொள்ளுதல், சம்பாஷணைபண் 

தல். 
as receive the communion, sற்கரு 
ணைவாங்குதல். 

Com-miu’ni-ca-ble, a. 

சொல்லத்தக்க. 
Com-mu-ni-ca-bil’i-ty, ! 
Com-mi'ni-ca-ble-ness, ™ . 

GOLD. 
Com-mi’ni-cant, s. sற்கருணைக்காரன், 

இராப்போசனத்திற்பங்காளி. 
Com-mi'ni-cate, v. a. அறிவித்தல், ௮ 

றியச்செய்தல், தெரியப்பண்ணுதல். 
to impart, கொடுத்தல், படிர்ந்துகொ 
டுத்தல். 
to impart mutually, sang Gites 
கொள்ளுதல். 

T+ 

அறிவிக்கத்தக்க, 

அறிவிக்க 
தீதக்கதன் 
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secrets, இறந்துசொல்லுதல், வெளி 
விடதெல், பரெங்கப்படுத்தல். 
by words, சொல்வியறிவித்தல். 
by signs, பயில்காட்டூதல், குறிப்புக் 
SHL_OSO, குசனைசெய்தல். 

Com-mi ni-cate, v. n. பரிமாறுதல், ஈட 
WIAs, பழகுதல், ஐக்கப்படுதல். 
to converse with, பேசிக்கொள்ளுத 
ல், கலந்துபேசுதல். 
to have communication, சேர்ந்திரு 

தீதல், தொடுத்திருத்தல். 
to partake of the Lord’s supper, நற் 
கருணைவாங்குதல், 

Com-mu-ni-ca'tion, 8. வழி, போக்கு, 
சம்பந்தம், இசைவு; சொல்லுகை, 
தொடுப்பு. 
as interchange, intercourse, போக்கு 
வரவு; பரிமாற்றம்; அன்னியோன்னி 
யம், சம்பந்தம், ஊடாட்டம். 
as impastation, கொடை, wal, அறி 
விப்பு, தெரிவிப்பு, வரவு. 
as information, account, செய்தி, er 
ரியம், விருத்தாந்தம், சமாசாரம், வத்த 
மானம், சங்கதி. 
as conversation, பேச்ச, சம்பாஷிப் 
பு, வாய்மொழியறிவிப்பு, வாய்மொ 
ழிப்பறிமாற்றம். 
by letter, srகதம், திருமுகம், பத்தி 
ம். 

Com-md'ni-ca-tive, a. வெளிப்படை 
யாய்ப்பேசுதிற, இறந்துகசொல்லவிரு 
ம்புதிற. 

Com-mu'ni-ca-tive-ness, 8. 

டையாய்ப்பேசந்தன்மை, 
கும்லிருப்பம். 

Com-nin'ion, s. ஐக்கியம், ஒன்றிப்பு, 
ஒற்றுமை,சேர்த்திக்கை, அன்னியோ 
ன்னியம், சம்பந்தம். 
as agreement, இணக்கம், பொருத்த 
ம்; இசைவு. 
body, or sect, லிகற்பசமயிகள், விக 
ம்பசமயசங்கத்தார், ஒரேமதத்திலிரும் 
அபிரிந்தமதத்தார். 
celebration of the Lord’s supper, « 
ற்கருணை, இராப்போசனம். 
of saints, பரிசுத்தருக்குண்டாகுமை 
க்கியம், அன்னியோன்னி௰யசமபர் 
தம். 

வெளிப்ப 

அறிவிக் 
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Com-miin'ion-ser'vice, s. sற்கருணைப 
ரிமாஜமொழுங்கு, இராப்போசனம் 
வழங்குமொழுங்கு. 

Com-mi'ni-ty, 8. பொதுமை, பொது உ 
ரிமை, பொது உடைமை. ' 
as body politic, ஒரேஇராச்சியத்துச் 
சனம், ஒரேபிரமாணபர்தமுள்ள௪ன 
ம், ஒரேயரசாட்ரிக்குட்பட்டசனம். 
common people, சனங்கள், பிரசை 
கள். 
class of society, சனப்பகுதி, சபை, 
கூட்டம், 

Com-mi-ta-bil'i-ty, 8. மாற்றத்தக்கதகு 
மை. 

Com-mt'ta-ble, a மாறத்தக்க, மாற்றத் 
தக்க. 

Com-mu-ta'tion, 8. மrரறுகை, திரிபு. 
tax, மாற்றுவரி. 

Com-mii'ta-tive, a. ono gs ges. 
Com-mi'ta-tive-ly, adv. மாற்றத்தக்க 

தாய், மாற்றி. மாறி. 
Com-mite, v.a. மாற்றுதல், பிரதியாக 

மாற்றுதல். 
Com-miite, v. 2. மாறுதல், 

Com-mi’tu-al, a. ஒன்றற்கொன்றுமா 
ரன. 

Com’ pact, s. உடன்படிக்கை, பொரு 

த்தம். 
Com’pact’, ». a. இறுக்கமாக்குதல், அழு 

தீதமாக்குதல், சேர்த்தல். 
Com-pact’, a. அழுத்தமான, இறுக்கமா 

ன, கட்டுப்பாடான, வைரமான, உர 
ப்பான, திரமான, கடினமான, உறு 
தியான. 

brief, close, சுருக்கமான, அடக்கமா 
ன, பொழிப்பான. 
snug, அடக்கமான, 

body, உரத்தபொருள், கட்டுப்பாடா 
OTF TLD. 3 

Com-pact'ly, adv. இறுக்கமாய், அழுத் 
த்தமாய், கட்பெபாடாய். 

Com-pact'ness, 8. இறுக்கம், அழுத்தம், 
வைரம், உரம், திரம். 

Com-pan'ion, 8. கூட்டாளி, தோழன், 
சினேகிதன், சங்காத்தி, மித்திரன். 

a female friend, Czu., cam), ஏடி, 
சி, சசாயி., 
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a male friend, சேடன், ஈண்பன, ௪ 
காயன், ஏடன். 

female attendant, சே।டயர். 
Com-pan’ion-a-ble, a. Aனெைகத்துக்கே 

ற்ற. 
Com-pan'ion-ship, s. a, உடந்தை, 

சேர்த்திக்கை, அன்னியோன்னியம். 
Com'pa-ny, 5. கூட்டம், Grif. 

as associated body, கூட்டம், சங்கம். 
as persons accompanying, தோழர், ௪ 
ங்காத்தர், துணைவர். 
as society, சபை, சங்கம். 
of soldiers, ஓர்தளகத்தனுக்குச்சேர்ந் 
சபடைஞர். 

of women, பொய்தல், ஆயம், பண் 
ணை, மகளீர்கூட்டம். 
to bear company, சேர்க்துபோகுது 

ல், அணைபோகுதல். 

to keep company, ay g9 sa, கூ 
1. GL த்தல். 

Com'pa-ra-ble, a. உவயிக்கத்தக்க, ஒப் 
பிடத்தக்க. 

Com-par'a-tive, a. 
மான. 
degree, உயர்ஒப்புப்படி,ஒப்புப்படி. 

Com-par’a-tive-ly, adv. ஒப்பிடுகில், ஒ 
தீதுப்பார்க்கில். 

Com-pare’,s. உவமை,உவமானம், நிகர். 

Com-pare’, v. a. ஒத்துப்பார்த்தல். 
to liken, ஒப்பிடுதல், உவயித்தல். 
the thing to be compared, உவமே 
யம். 
the thing with which another is to 
be compared, உவமானம். 

Com-pare’, v. n. சமரசமாதல், ஒப்பா 

குதல். 
Com-par'er, s. உவமிப்போன், ஒப்பிடு 

வொன். 

Com-par’i-son, 8. ஒப்பு, நிகர், நிபம், அ 
ல்லியம். 
similitude, ஓப்பிடுகை, உவமிக்கை. 

Com-part’, v. a. பகுத்தல், வகுத்தல். 

Com-pir-ti'tion, s. பகுப்பு, வகுப்பு. 

Com-part'ment, s. அறை, பாத்தி, பிரி 
வு; பங்கு, Whew, பகுதி, 

Com'pass, 8. அளவு, மட்டு புறவெல் 
லை, உட்பரப்பு, சுற்றளவு. 
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mariners, இசையறிகருவி, காந்தப் 
பெட்டி, காந்தனரப்பெட்டி. 

Com'pass, v. a. சுழ்தல், வளைதல், சற் 
அதல. 

to besiege, block up, அரைத்தல், 
முற்றுகைபோடிதெல்., 

to contrive, புணர்த்துதல், யோசித் 
தல், 
to effect, sடப்பித்தல், நிறைவேற்றல் 

Com'pass-es, s. (pl.) sவராசம். 
Com-pas’sion, 8. இரக்கம், உருக்கம், ப 

ரிகசாபம், கருணை, அன்பு, அனுதாபம். 
Com-pas'sion-a-ble, a இரக்கம்பெறத் 

தக்க, தயைவைக்கததக்க, 
Com-pas'sion-ate, v. «. இரங்குதல், ப 

ரிதபித்தல், கண்பார்த்தல், அருளுதல். 
Com-pas’sion-ate, a. இரக்கமுள்ள, ம 

னவுருக்கமுள்ள. 
Com-pas'sion-ate ly, adv. இரக்கமாய், 

உருக்கமாய், அனுதாபமாய். 
Com-pat-i-bil’i-ty, s. s@G, ஏற்றதன் 

மை, இணக்கம. 
Com-pat'i-ble, a. தகுதியான, எற்ற, 

பொருந்திய, இணங்யெ. 
Com-pat’i-ble-ness, 8. தகுதி, இணக்க 

ம், இசைவு, பொருத்தம். 
Com-pat'i-bly, adv. தகுதியாய், இணக் 

கமாய், இசைவாய். 
Com-pa’tri-ot, s. ஏகதேடரி, ஒரேதேசத் 

தான், சகதேசவாஞ்சகர், சுதேசவா 
ஞசகசகிதன். 

Com-peer’, s. சரிவந்தவன், ஒத்தவன், 
கூட்டாளி, உடனெத்தவன், இணை 
யானவன். 

Com-peer’, v. a. சரியாக்குதல். 
Com-pel’, v. a வலிமைசெய்தல், ப 

லாற்காரம்பண்ணுதல், கட்டாயம்ப 
ண்ணுதல், நெருக்குதல். 

Com-pel'la-ble, a. பலாற்காரம்பண்ண 
க்கூடிய. 

Com-pel'ler, s. sட்டாயம்பண்ணுறெ 
வன. 

Com’pend, s. அடக்கம், சுறாக்கம், குறி 
ப்பு, பொழிப்பு. 

Com-pend'i-ous, 4. சருக்கமான, அட 
கீகமான. 

Com-pend’i-ous-ly, adv. சுருக்கமாக, 
பொழிப்பாக. 
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Com-pend'ious-ness, 8. சருக்கம், GH 

க்கம், அடக்கம்; பொழிப்பு, திர 

ட்ு 

Com-pend'i-um, 8. சருக்கம், அடக்கம், 

பொழிப்பு; திரட்டு, தொகுப்பு. 

Com-pens'a-ble, a. சரிக்கட்டத்தக்க, 
பதிலளிக்கத்தக்க, பிரதிசெய்யத்தக்க. 

Com-pen'sate, v. a. சரிக்கட்தெல, FO 
செலுத்துதல், உத்தரவாத OUCH Soy 
தல். 

Com-pen-sa'tion, 8. #@, கைமாறு, டி 

தியுபகாரம், உத்தரவாதம். 
as pay, கூவி, சம்பளம், சீதந்தரம், பி 

ரதிபலன். 
Com-pen’sa-tive, i ம கொ 
Com-pen'sa-to-ry, “§@é99, சரிக்கட் 
On, கைம்மாறுசெய்றெ. 

Com-péte,’ v. n. வெல்லப்பார்த்தல், மே 
ற்கொள்ளத்தெண் டித்தல், வீம்பொட் 
டுதல், தாயதிபண்ணுதல். 

Com'pe-tence, 3 ‘ திராணி, தகுதி, தி 
Com'pe-ten-cy, ‘ § ருத்தி. 

as ability, சமர்த்து, சாமர்த்தியம், தத் 

அவம், திறம். 
as fitness, தகுதி, யோக்மியம். 

Com'pe-tent, a. தகுதியான, யோக்கிய 

மான, எற்ற, 

Com’pe-tent-ly, adv. தகுதியாய், திரா 
ணியாய், : திறமையாய், திருத்தியாய். 

Com-pe-ti'tion, s. (முந்திக்கொள்ளவ 
கைதேடககை, எதிரித்தனம், என்னாத 

ம், தாயதி. 
Com-pet’i-tor, s. எதிராளி, எதிறி, தாய 

திக்காரன். 

Com-pi-la'tion, s. 97. @, சேர்வை, க 
NOMA, கலம்பகம். 

Com-pile’, v.n. 97 Osa, சேர்த்தல், 
கோத்தல், கலக்குதல். 

Com-pil'er, 8. கோக்கிெறவன, சோர்க்கி 
றவன், கலம்பகநூல்செய்வோன். 

Com-pla’cence, ? ‘ பிரியம், உவப்பு, 
Com-pla’ cen-cy, ப் இட் 

டம், பூரிப்பு. Be 
_ civility, மரியாதை, உபசாரம், ஒழுக 

கம். 

Com-pla'cent, a. உபசாரமான, ர 
ன; மரியாதையுள்ள.. 
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Com-pla'cent-ly, adv. உபசாரமாய், சா 
அவாய், மரியாகையாய். 

Com-plain’, . n. குறைசொல்லுதல், 
குறையெடுத்துச்சொல்லுதல்; முறை 
யிதெல், பிராதுபண்ணுதல், - ose 
ரத்தல். 
to Moan, அனுங்குதல். 

to murmur, முறுமுறுத்தல், மொறு 
மொறுத்தல். 
to whine, கணுகுதல், சிணுங்குதல், 

அழுதல். 
Com-plain’ant, s. வrதி,வழக்காளி,தொ 

டர்ச்சிக்காரன், பிராதுக்காரன். 
Com-plain’er, s. Gறைசொல்லுநறெவ 

a, முதமுஅக்றெவன், புலம்புறெ 
வன். 

Com-plain'ing, s. 
பம். , 

Com-plaint’, s. கறை, புலம்பல், மு 
றைப்பாடு, முறையீடு, 
as accusation, charge, முறைப்பாடு, 

பிராது, அறைகுறை. 
as lamentation, லதனக்குறிப்பு, பிர 
லாபம், புலம்பு. 

as malady, வியாதி, நோய், ஏலாமை. 
as moan, அனுக்கம்,; ணுக்கம், கு 
ணுக்கம். 
as murmuring, மதுமுறப்பு. 

Com’plai-sance, 8. உபசாரம், 
தை, உபசரணை, கடாட்சம். 

Com’plai-sant, a. தாட்சணியமான, ம 
ரியாதையான, போதரவான. 

Com'plai-sant-ly, adv. மரியாதையாய், 
உபசாரமாய். * 

Com'plai-sant-ness, s. மரியாதை, உப 
சாரம், கடாட்சம். 

Com’ ple-ment, 8. அளவு, மட்டு, பிரமா 
ணம், பூரணம். 
of an are, Carin, தனுக்கோடி, விற் 
கோடி. 

Com-pléte’, v. a. ர்த்தல், முடித்தல். 
to accomplish, நிறைவேற்றுதல். 
to fill, சப்புதல், நிறைத்தல், 

to be completed, Sisa, முடிதல், நி 
றைவேறுதல், ஆகுதல். 

Com-pléte’, a. பூரணமான, நிறைவான. 
finished, மு௭ர்த, தீர்ந்த. ' | 

- cmp பிரலா 

மரியா 
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Com-pléte'ly, adv. பூரணமாய், நிறை 

வாய், முற்றும், முழுதும். 
Complete’ ment, 8. முடிப்பு, 

தீர்ப்பு, சம்பூரணம். 
Com-pléte'ness, s. பூரணம், நிறைவு, தி 

ர்ப்பு, சம்பூரணம். 
Com-plé'tion, s. dana, நிறைவேற்ற 

ம், பூரணம், முடிவு; தீர்ப்பு, சமாப்தி. 
Com'plex, a. கூட்டான, கலப்பான, 
சேர்வையான, பலகருத்தள்ள, சங்க 
ரமான. 
involved, difficult, சற்றுச்சமழற்சியா 
ன; சிக்குமுக்கான, சன்னல் பின்ன 
லான, கருகலான. 
fraction, சங்கர பின்னம். 

idea, தொடர்பொருள், பலபொருள். 
Com-plex’ion, s. முsநிறம், சரீரவன் 

னம். 
as condition, £ர்,நிருவாகம், போங்கு. 

Com-plex/ion-al, a. நிறத்துக்குரியதோ 

ற்றத்துக்குரிய. 
Com-plex/ion-al-ly, adv. தோற்றமாய், 

நிறமாய், கிறத்தின்படி. 
Com'plex-ly, adv. soப்பாய், 
Com-plex'i-ty, 2  பலபொருட்கல 
Com’plex-ness, " § ma, பலகருத்த, 

சன்னல் பின்னல். 

Com-pli‘a-ble, a. இணக்கமான. 
Com-pli'ance, 8. இணக்கம், சம்மதம், 

அமைவு, அடக்கம், இசைவு. 
Com-plrant, a. இணக்கமான, அமைதி 

யான, பதிவான, அடக்கமான. 
Com-pli‘ant-ly, adv. இணக்கமாய், இ 

சைவாய். he 
Com'pli-cate, ». a. Asக்கEுப்பண்ணுதல், 

பின்னலாக்குதல். 

Com’pli-cate, a. Aக்கEுமுக்கான, கலப் 
பான, சன்னல்பின்னலான. 

Com'pli-cate-ly, adv. க்குமுக்காய், ௪ 
ன்னல்பின்னலாய், கலப்பாய். 

Com'pli-cate-ness, 8. Aக்கEுமுக்கு, சுற் 

அச்சுழற், சன்னல்பின்னல், சிக்கு 
டைமை. a 

Com-pli-ca'tion, s. பன்னுகை,கலவை. 
of diseases, பலரோகக்கலவை. 

நிறைவு; 

Com-pli'er, s. இணங்குறெவன், சமம | . | : Sea ப 0, 
| 952, பொருத்துதல், இணக்குதல். திக்நிறவன். 
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Compliment, s. sயச்சொல், உப்சர 
ணை, உபசாரம், ஆசாரம். 
as present, வெகுமதி, வெளிப்பாடு, 

Com’pli-ment, v. a. புகழ்தல், முகமன் 
சொல்லுதல், உபசரித்தல், உபசாரஞ்் 
செய்தல். 
to present, வெகEுமதிகொடுத்தல். 
to congratulate, மங்கலஞ்சொல்லு 
தல்; சோபனஞ்சொல்லுதல், வாழ்த் 
தல். 

Com’ pli-ment, v. n. வரழ்த்தாக்த்லல் 

ல், கீர்த்தித்தல், 
Com-pli-ment’a-ry, உபசாரமுள் 
Com-pli-ment’al, Wi . or, Wuspée&) 

யுள்ள, மங்கலஞ்சொல்லுறெ. 
Com’pli-ment-er,s. உபசாரம்பேசுவோ 

ன், இ௪சகன். 
Com’plot, s. புனைச்ருட்டு, புணர்ப்பு, 

சதியோசனைக்கூட்டு, 
Com-plot’, v. a. அaராலோசனைசெய்தல், 

புனைசுருட்ப்பண்ணுதல், புணர்ப்பு 
ச்செய்தல். 

Com-plot'ment, 8. புணர்ப்பு, புனைசரு 
ட்டு, வினையக்கட்டு, தராலோசனை. 

Com-plot'ter, s. grாலோசனைக்காரன், 
சதியோசனைக்கு ட்பட்டவன், இரா 
சத்துரோகி. 

Com-ply', ». n. அமைதல், அடங்குதல், 

சம்மதித்தல், இணங்குதல், ஒவ்வுதல், 
Com-po'nent, a. அங்கமான, உறுப்பா 

ன, கலவையான. 
part, அங்கம், உறுப்பு, சனை, கூறு, 
பிரிவு, அமிசம். 

Com-port!, ». n. சுமத்தல், சகதெதல். 
with, ஒத்துக்கொள்ளுதல், ஏற்குதல், 

பொருந்துதல், இணங்குதல், இசை 
தல். 

Com-port'ment, s. sLக்கை, 

Com-pose’, v. 4. கூட்தெல், சோத்தல், 

அடுக்குதல், கோத்தல், புணர்த்துதல், 

to calm, quiet, assuage, ஆற்றுதல்; 

தணித்தல், அமர்ச்துதல், அமைத்தல், 

அடக்குதல். 
to settle, adjust, திருத்துதல், டம் 

பண்ணுதல், சரிப்படுத்தல்.. 

to settle a difficulty, zசமாதானப்படு 
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as printers, எழுத்துச்சேர்த்தல், DWF 
சடுக்குதல். 
language, வாசகங்கட்டெதெல், தொடுத் 

தல், இணைத்தல். 
music, சுதிகற்பித்தல், சுதிகிட்டல். 

Com-pos’ed, a. அமைந்த, பதிந்த, அம 
ர்ந்த, சாந்தமான. 
as set together, சேர்ந்த, அடகெகான, 
அணியான. 
mind, தெளிந்தமனம், கலக்கமற்றம 
னம். 

Com-pos' ed-ness, 8. அமைதி, அமைவு, 
சாந்தம்; சமாதானம். 

Com-pos'er, 8. உண்டாக்றெவன், சேர் 
க்கிறவன், ஆக்கியோன். 

Com-pos'ite, a. இணைக்கப்பட்ட, சரி 
பெருக்கமுள்ள. 
in numbers, AlarQuexar, சமகூறு 
செய்யுக்தொகை, அமிசவெண். 

Com-po-si'tion, s. கூட்டு, திரட்டு, கல 
வை. 
adjustment, ஒழுங்கு. 
mixture, கலப்பு, கூட்டு, 
mutual agreement, பொருத்தம், உட 
ன்பிடிக்கை, கடனிறுக்கத்திராணியி 
ல்லையென்றுவிடுதலை பெறுகை. 

Writing, வாசகக்கட்டு, வாசகப்புண 

ர்ச்சி, சொல்லடுிக்கு, புணர்வு, தொ 
டை. 
of music, சுதிகற்பிப்பு, இராகப்போ 
க்கு; கானம். 
in chemistry, sca. 

Com-pos'i-tor, 8. எழுத்துச்சேர்க்திறவ 
ன், ௮ச்சகெகுவோன். 

Com'pos-men-tis, s. மனஆரோக்கியம், 
மனத்தெளிவு. 

Com'post, 8. எரு; உரம், பசளை. 
Com-pos'ure, 5. ஒழுங்கு, அமைவு; ௮ 

மைதி, சாந்தம், சமாதானம், அடக் 
கம். 

Compound, s. கலப்பு, கூட்டு, கலவை. 
as garden, &c., வளவு, முற்றம். 

Com-pound’, ». a. sலத்தல், கூட்டுதல், 
சேர்த்தல், திரட்தெல், ஒழுங்காக்கல். 
to pay by agreement, sடன்காரருக் 
குப்பங்கடெபண்ணுதல். 
to settle amicably, இணக்குதல், சமா 
தானப்படுத்துதல், பொருத்துதல். 
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Com-pound’, v. n. பொருந்துதல், இண 
ங்குதல், இசைதல். 

Compound, 4. sகலப்பான, கூட்டான, 
தொடரான, ஒற்றுமையான. 
idea, பலகருத்து, கலந்தவெண்ணம். 
interest, வ।ட்டிக்குவட்டி. 
letter, கூட்டெமுத்து, சார்பெழுத்து. 
number, லிவிதவெண். 
ratio, சக்கரவிதிதம். 
syllables, தொடர்அசை. 
tense, விரவுக்காலம். 
verb, தொடர்மொழிவினை. 
word, தொடர்மொழி. 

Com-pound’a-ble, a. sலக்கக்கூ டிய, இ 
ணெக்கக்கூடிய. 

Com-pound’er, s. sலககிறவன்,கலவை 
செய்றெவன். 

Com-pre-hend’, v. a. கொள்தல், பி 

டித்தல், அடக்குதல். 
to comprise, embrace, தழுவுதல், ௮ 
டக்குதல், அமைத்தல். 

to understand, மட்நுக்கட்டுதல், இர 

இத்தல், அறிதல், கண்டுபிடித்தல். 
Com-pre-hen’'si-ble, a. கொள்ளத்தக்க, 

திரகிககத்தக்க, விளங்கத்தக்க, புலப் 
படத்தக்க, 

Com-pre-hen'si-ble-ness, 8. புலப்படுந் 
தன்மை, விளக்கம். 

Com-pre-hen'si-bly, adv. விரிவாய், ப 
லபொருண்மையாய், ப்லகருத்தாய், 

Com-pre-hen’sion, s. அடக்கம், கொள் 
ளுகை. 
of mind, அறிவு, உணர்வு, சூப்பு, 
அவதானம். 

Com-pre-hen’sive, a. கொள்ளுகிற, 
டக்குகிற. 
as extensive, விரிவான, விஸ்தாரமா 
ன, தழுவிக்கொள்ளுந்தன்மையான. 
mind, லிரிவானமனம், விவேகமான 
மனம். 

plan, விசாலயூகம், விரிவான எண் 
ணம், 
rule, தட்பவிதி. 

Com-pre-hen'sive-ly, adv. ஏட_க்கமாய், 
தொகையாய், விரிவாய். 

Com-pre-hen’sive-ness, 8. 9/1 Gas, 
பலவடக்கியதன்மை, விரிவு, விஸ் 
தாரம், தழுவிக்கொள்ளுந்தன்மை. 
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of mind, மனஆழம், விவேகம், ௧௬ 

கீது. 
Com'press, s. ம4ச்ததண்டு, 
Com-press', v. a. அமர்த்துதல், அடக் 

குதல்; சுருக்குதல், குறுக்குத், QO 
க்குதல், அமுக்குதல். 

Com-press-i-bil'i-ty, 8. அடங்கத்தக்கத 
ன்மை, நசுங்கத்தக்ககதன்மை, அமை 

யுக்தன்மை. 
Com-press'i-ble, «. அடஙகத்தக்க, BF 

ங்கத்தக்க, அமையத்தக்க. 
Com-pres'sion, 8. அடக்கம், இறுக்கம், 

ஒடுக்கம், அமுக்கம், 
Com-press'ive, a. அமர்த்தத்தக்க, அட 

க்கத்தக்க, இறுக்கத்தக்க, 

Com-press'ure, 8. அமர்த்துசை, இறுக் 
குகை, தாக்குகை, அமுக்குகை. 

Cont-pris'al, s. கொள்ளுகை; தழுவு 
கை. 

Com-prise’, ». a. அடக்குதல், கொள் 
ளூதல், பிடித்தல், 
to be comprised, அLஙகுதல். 

Com'pro-mise, s. இருதிறவிணக்கம், இ 

ருதிறவிசைவு. 
Com'pro-mise, v. a. இணக்குதல், சரி 

கீகட்கதெல், ரேர்படத்ததல். 

to compound, இருதிறத்தாருந்தாழ்ந் 
திணங்குதல், ப த ல தக் ஓ 

தீதிணங்குதல். 
Com-pul’sa-tive, கட்டாயம்பண் 
Com-pul’sa-to-ry, Stent 

Com-pul'sion, s. பலபம்தம், நெருக்கு 
வாரம், கட்டாயம், வலிமை, wenn 

காரம். 
Com-pul’sive, a. பலபந்தமான, கட்டா 

யமான. 
 Com-pul'sive-ly, adv. பலபந்தமாய். 

 Com-pul’sive-ness, 8. பலபந்தம், aod 
மை, கட்டாயம், பலாற்காரம், 

Com-pul'so-ri-ly, adv. பலபந்தமாய், க 
ட்டாயமாய். 

 Com-pul'so-ry, a. பலபந்தமான, கட் 
LL TW Lom@or . 

 Com-punc'tion, s. wera! seri, மனஸ் 
nub, பச்சாத்தாபம். 

_ Com-pit'a-ble, a. எண்ணத்தக்க, கண 
»«-« é@_ssée: 
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| Com-pu-ta'tion, s. எண், கணிதம், கண 
க்கு; மதிப்பு. 
as sum, amount, தொகை, தீர்ப்பு. 

Com-pite’, V. 4. எண்ணுதல், கணக்கு 
ப்பார்த்தல், கணக்கிடுதல், கணித்தல், 

மதித்தல், 
Com-pit'er, s. sணக்கன், கணிதன், ம 

இக்திறவன். 
Com'rade, s. கூட்டாளி, தோழன், ௪ 

காயன். 
Con, 1. a. பாடம்அவதானித்தல், ஞா 

பகத்திலழுத்ததல், பாடம்படித்தல். 
Co-na'tus, s. செய்கை, முயற்சி, நே 

ரோடுகை. 
Con-cat’e-nate, v. a. சொடுத்தல், கோ 

SEO. 
Con-cat-e-na'tion,s. sa கிவிக்கோவை, 
கோவை, தொப்பு, தொடர். 

Con-ca-va'tion, s. sகவிக்கை, அகவளை 
வாக்குகை, குடைவாக்குகை. 

Con'cave, s. கவிகை, கவிப்பு, sala. 
Concave, v. a. sவித்தல், உள வளைச்சு 

ல், குடைதல். 
to be concave, sal sa), உள்வளைதல். 

Concave, a. sal Gunter, au ees. 
Con’caive-ness, கவிகை, கவிவு,உ௨ 

Con-cav’i-ty, 2 | Satan அகவ 
ளைவு. 

Con-ca'vo-con'cave, a. இருபுறமுங்கு 

டைவுள்ள, இருபுறமுமுட்கவிந்த, 
Con-ca'vo—con’vex, a. கவிந்தவடிவுள் 

Or, உட்குடைவும் புறவளைவுமுள்ள, 
Con-céal’, v. a. மறைத்தல், ஒளித்தல், 

கரத்தல், மூகதெல். 
defects, போர்த்துமூகெல். 
one’s self, ஒளித்துக்கொள்ளுதல். 
to be concealed, மறைதல், கரத்தல். 

Con-ceal‘a-ble, a. மறைக்கக்கூடிய. 
Con-céal’ed-ness, 8. vwmhறைவானவிடம், 

இராசியம், அர்தரங்கம், மறைவு, ஓ 
ளிப்பு, கரப்பு. 

Con-céal'er, s. ஓளிக்கறெவன், மறைக் 
திறவன். 

Con-céal'ing, s. ஒளிப்பு, மறைப்பு. 
Con-céal'ment, s. மறைவு, மறைப்பிட 

ம், மறைவிலிருக்குந்தன்மை. 
as keeping secrets, அடக்கம், வெளி 
விடாமை. 
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as hiding, மறைவு, மறைப்பு, ஒளிப் 
பு, கரவு, கரப்பு, பொதுக்கு. 
a hidden place, மறைவு, மறைவிட 

ம், ஒளிப்பிடம். 
privacy, அந்தரங்கம், 
ம், இரகசியம். 

Con-céde' v. a. ஒத்துக்கொள்ளுதல், இ 
ணங்குதல், ஏற்றுக்கொள்ளுதல், FD 

மதித்தல். 
to grant, make over, ஒப்புக்கொடுத் 

தல், ஒப்புவித்தல். 
Con-céit, s. Hester. ‘ 

as Opinion, ewer, நினைப்பு, நி 

னைவு, கருத்து. 
an idea, image, vனத்தோற்றம். 
a fantastic notion, @ணெண்ணம். 

self conceit, sfi் னன் ற்வெண்ண 
ம், மமதை, தன்மதிப்பு, அகந்தை. 

Con-céit’, v. a. எண்ணுதல். 

அமைவடக்க 

Con-céit'ed, a. அகந்தையுள்ள, நானெ. 
ன்றெவெண்ணமுள்ள. 

Con-ceit'ed-ly, adv. sானென்கிறவெ 
ண்ணமாய், பெருமையாய், அசம்பிர 
மமாய். 

Con-céit’ed-ness, s. srானென்கிறவெ 

COT COT LD, மமதை, தன்மதிப்பு, Mss 
தை. 

Con-céiv'a-ble, a. எண்ணத்தக்க, நினை 
க்கக்கூடிய, சிந்திச்கத்தக்க. 

Con-céiv'a-ble-ness, s. எண்ணிக்கை, 
அறியக்கூடியதன்மை. 

Con-céiv'a-bly, adv. எண்ணத்தக்கவித 
மாய், மட்டிடத்தக்கவிதமாய். 

Con-céive’, v. a. கருப்பமுண்டாதல், 
சனைகொள்ளுதல். 
to think, நினைத்தல், எண்ணுதல். 

Con-céive’, v. n. sகருக்கொள்ளுதல், ௧ 
ருப்பந்தரித்தல். 
as a beast does, பொலிதல். 
to comprehend, Arதத்தல், மட்டுக் 
கட்கதெல். 
to imagine, எண்ணுதல், நினைத்தல், 
திரடித்தல், உத்தேசித்தல்,, பாவித்தல். 

Con-céiver, s. sகருப்பிணியாநறெவள். 
a thinker, ரeseைக்திறவன். 

Con-cent’, s. ஒத்திசை, ஒவ்வுகை. 
Con-cen'ter, ». a. மையத்துக்கிமுத்தல், 

ஒரிடத்திலேசேர்த்சல். 
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Con-cen’trate, v. a. மத்தியிலேசேர்த்த 
ல், நடுப்பெறச்சேர்த்தல். 
the thoughts, Aந்தனையொன்றிலே 
MOSH, செலுத்துதல். 

Con-cen-tra,tion, s. மத்தியிற்சேர்க்கை. 
ஒன்றாய்க்கூட்டுகை, ஒருப்பாடு. 
of thoughts, ஒருசிந்தனை, ஏகடிந்த 
னை, 'ஒரெண்ணம். 

Con-cen'tre, v. a. மத்தியிலேசேர்த்தல், 
ஒரிடத்திலேசேர்த்தல்.  * 

Con-cen'tre, v. n. ஒன்றுகூடுதல், ஒரு 
ப்படுதல். 

Con-cen'tric, a. ஒரேமையத்தைச்சுற் 

m9). 
circles, அனுமையவட்டங்கள். 

Con-cep'ta-cle, 8. கொள்கலம், பாத்தி 
ரம். 
in botany, கோத, ஒடு, உயி, வித்தை 
ச்குழ்ந்திருப் பது. 

Con-cep'tion, s. சனிப்பு, கருப்பவுற்ப 

தீதி, 
notion, idea, எண்ணம், நினைவு, தோ 
ற்றம், பாவனை, உபதேசம். 

Con-cern’, s. பொறுப்பு, காரியம், அலு 
வல், கருமம். 
as anxiety, பரிதாபம், இரக்கம். 
as connexion, உட ந்தை, சேர்மானம், 
கூட்டு, சமபந்தம், 
as interest, தொடர்ச், உடந்தை, 
உரித்து, தொடிசு. 
as regard, கவனம், கரிசனை, பற்று, 
as solicitude, எண்ணம், சிந்தனை, வி 
சாரம். 

Con-cern’, v. 4. அடுத்தல், உரித்தாயிரு 

தீதல், அனுதாபப்படுதெல், அவாவுதல், 
கவவித்தல். 
to intermeddle, கையிட௫தல், தலையிட 
தல், தலைவைத்தல், 

to concern one’s self about, Jrwrz 
ப்பகெல். 

Con-cern’ed, a. பற்றின, உடர்தையா 
ன, சேர்த்திக்கையான. 
earnestly engaged in, sரிசனையான, 
புலனுள்ள, முயற்சியுள்ள, அவரவு 
ள்ள. 
solicitous, கவலையான, சிந்தனையுள்ள | 
to be concerned in, உடர்தையாகுத I 
ல், சேர்தல், erie cs | 
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to be concerned for, இரங்குதல், ப 
ரிதபித்தல், கவலைப்பதெல், அனுதா 
பப்படுதெல். 

Con-cern'ing, prep. குறித்து, பற்றி, 

தொட்டு, சட்டி. 
Con-cern'ment, s. (see Concern.) srl 

யம், கவலை, கவ்வை. 

as pt; தலையிடு, கைய, 
Con'cert, s. பொருத்தம், உடன்பாடு, 

இணக்கம், இசைவு, உடர்தை. 
of music, பலர்கூடிப்பாடெெசாதித்தி 
யசங்கதேம், ஒத்திசை, சங்கதேசாடித்தி 
யம்பாடுவொோர். 
to act in concert, இணஙதிடத்தல், 
உடந்சையாயிருத்தல். 

Con-cert’, v.. 4. ஆலோசனைபண்ணுத 
ல், பொருத்துதல், இணக்குதல். 

Con*ces'sion, 8. ஒப்பு,. சம்மதம், ஒப்பு 
வலிப்பு, இணக்கம். 
as apology, பிழையென்றொத்துக்கொ 
ள்ளூகை, மன்னிப்புக்கேட்டல். 

Con-ces'sive, a. இடங்கொடக்திற, ஒத் 

அக்கொள்ளுறெ. 
Con-ces'sive-ly, adv. இணக்கமாய், ௪ 

ம்மதமாய், ஒப்புமையாய். 
Conch, s. சங்கு, ச௬ரிமுகம், 

which turns to the right, வலம்புரிச் 
சங்கு. 

Conch/ite, s. sகo்லrகமாறினசங்கு. 
Conch-oid’al, a. சங்குவடி வமான. 
Conch-ol'o-gist, s. சங்குத்தத்துவசாத்தி 

ரி, சங்கியலறிஞன். 
Conch-ol'o-gy, 8. சங்குத்தத்தவசாத்திர 
ம, சங்யெலறிநூல். 

Con-cil'i-ate, v. a. இணக்குதல், சம்மதி 
க்கச்செய்தல், உறவாக்கல். 

Con-cil'i-a-ting, a. சம்மதமான, சாது 
வான, சாக்தமான, இதமான. 

Con-cil-i-a'tion, s. இணக்கம், சம்மதம், 
ஐக்கம், இசைவு; அன்னியொோன்னிய 
ம், சமாதானம். 

Con-cil’i-a-to-ry, a. இணக்கமான, இத 
மான, சமாதான. 
measures, சாமோபாயம், இதமானவ 
Lacs: . 

Con-cise', 4. சுருக்கமான, அடக்கமா 
ன, பொழிப்பான. 
to be concise, சுருங்குதல், GIGS. 
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Con-cise'ly, adv. சுருக்கமாய், பொழி 
ப்பாய், அடக்கமாய். 

Con-cise'ness, 8. சருக்கம், BSS, 
பொழிய்பு, 

Con-cis'ion, s. வெட்டுகை, Paes, ந 
அக்குகை, சேதிப்ப. 

Con-ci-ta'tion, s. எழுப்பிவிடுகை, ca; 
Gs, epr.Gens. 

Con-cla-ma'tion, s. ஆரவாரம், பே 
ரொலி. 

Con'clave, 8. பாப்புவைநியமிக்கக்குரு 

ப்பிரதானிகள்வைக்குங்கூட்டம், கு 
ருப்பிரதானிகள்கூடஞ்சாலை, அந்தர 
ங்கக்கூட்டம். 

Con-clide’, v. a. Mugsa, தீர்த்தல். 
to decide, தர்ப்புக்கட்தெல், முடிப்பு 
க்கட்கதெல். 
to infer, எண்ணுதல், துணிதல், அனு 

மானித்தல், மதித்தல், உத்தேசித்தல். 
Con-cliide’, v.n. மதல், தீர்தல். 
Con-clid’er, s. உத்தேசிக்கிறவன், முடி 

க்திறவன். 
Con-clid'ing, a. @pwaner, கடையா 

ன, ஈறான, அந்தமான. 
Con-cli'si-ble, a. தர்மானிக்கத்தக்க, ௮ 

னுமாணிக்கத்தக்க, கருதத்தக்க, 
Con-cli’sion, s. முடிவு, கடை, இறுதி 

consequence, தணிவு, நிச்சயிப்பு, வ 
ரையறுப்பு, நிதானிப்பு, அனுமானி 

ப்பு. 
final decision, முடிப்பு, தீர்ப்பு, தர் 
மானம், அறுதி, அறுவாய். 
inference, அனுமானம், எண்ணம், ௪ 

தீதாந்தம், சித்தி. 
of a book, sன்முடிவு. 

Con-clu'sion-al, a quant, தீர்ந்த. 
 Con-clu'sive, a. முடிப்பான, தீர்ப்பா 

ன, தீர்க்கமான. 
Con-clu'sive-ly, adv. 

பாக, முடிவாக. 
Con-clu'sive-ness, s. அறுதி, ஜிர்ப்பு, த 

ர்க்கம், தீர்மானம், முடிப்பு. 
Con-coct’, ». a. சமிப்பித்தல், சரணிப் 

பித்தல், செரிப்பித்தல். 
1௦ manage, இட்ட ம்பண்ணுதல், மட 
ப்பித்தல். 
to ripen, பழுப்பித்தல், கனியப்பண் 

தல். 

ஜிர்ச்சமாக, தீர்ப் 

Ut 
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to sublimate, சத்திபண்ணுதல்,செளி | 
வித்தல். 
to be concocted, மித்தல், செரித்த 

ல், சீரணித்தல், தெளிதல், கணிதல். 
Con-coc'tion, s. சமிப்பு, £ரணிப்பு. 

as ripening, கனிகை, எழவு, 
பழுக்கை. 

Con-coc'tive, a. Fரணிக்கநெறெ, சீரணிக்க 
ப்பண்ணத்தக்க, கனியப்பண்ணத்த 
க்க. 

Con-com'i-tance, கூட்ட, உட 

Con-com’'i-tan-cy, ‘ னிகழ்ச்ி, ஒற் 
றுமை, சேர்மானம், சக 

Con-com’i-tant, s. ae node: உடந் 

தைக்காரன், சேர்ந்தது. 
Con-com/i-tant, a கூடிய, சேர்மான 

மான, உடனிகழ்ச்சயொன. 

Concord, s. இசைவு, இணக்கம், பொ 

ருத்தம், ஒவ்வுகை, ஒருமிப்பு, சமாதா 
னம், ஒருமனம், ஒருமை, ஒப்பு: 
suitableness, 565), இசைவு, இணக் 
கம். 
in grammar, சம்பந்தம், இலக்கணமு 
டைமை. 
to live in concord, ஒத்திருத்தல், ஒத் 
அவாழ்தல், ஒத்து£டத்தல், ஜக்கமாய் 
வாழ்தல். 

Con-cord'ance, s. ஒற்றுமை, சம்பந்தம். 

a dictionary, ஒத்துவாக்கிய அகராதி. 
Con-cord’an-cy, s. ஜக்கம், இணக்கம், 

ஒப்பு, ஒற்றுமை, 
Con-cord’ant, s. இசைந்தது, ஒத்தது. 
Con-cord'ant, «. இணக்கமான, இசை 

வான, ஒற்றுமையான. 
Con-cord'ant-ly, adv. ஐக்கமாய், இண 

க்கமாய், இசைவாய். 
Con-cor'po-rate, v. a. ஒன்றாக்குதல், தி 

ரட்டுதல், கூட்தெல்., > 
Con-cor-po-ra'tion, 8. இட், தொகு 

ப்பு. 
Con'course, s. உ ப்ட்ல்ஜிரம் திரள், 

சங்கமம், மொய்ப்பு. 
of people, சனக்கூட்டம், சனரெரு 
க்கம், சனத்திள். 

Con'cre-ment, s. Ari, paneer 
ன்றானதிரள். 

Con-cres'cence, s. வளருகை, திரளு 
கை, பெருகுகை. 
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Con'créte, s. saட் யாகுகை, பிண்ட மா 
குகை, தொசைப்படுகை, திரளுகை. 
as compound, saப்பு, கட்டு, ஒற்று 
மை. 

Con-créte’,v. 4. உறைவித்தல், கட்டி 
யாக்குதல், இறுக்குதல், பிண்டமாக் 

குதல். 
Con-créte’, v. n. உறைதல், கட்டிபதெ 

ல், இறுகுதல், பிண்ட மாதல். 
Con'crete, a. உறைவான, கட்டியான, 

பிண்ட மான, ஒற்றுமையான. 
terms, பிரகிருதி,தாது, பகுதி, மூலம், 

அடி. 
Con-crete'ly, adv. சதொகையாய், எச்ச 

மாய். 

Con-créte'ness, s. உறைவு, கட்டி, பி 
ண்டம், தொகை. 

Con-cré'tion, s. உறைகை, இறுக்கம், க 
டினம். | 
as mass, கட்டி, பிண்டம். 

Con-cré'tive, a. உறையப்பண்ணுழெ, 
திட்டுகிற, உரமாக்குநறெ, ஒன்றாக 
Gap. 

Con-cii'bin-age, s. 
ணம். 

Con'cu-bme, s. வைப்பாட்டி, கூத்தி, 
Con-cul’cate, v. a. மிதித்தல். 

Con-ci'pis-cence, 8. Cora Fane, கா 
மாதும், விரகாசை, மோகாதுரம். 

Con-cipis-cent, a. மோகாதுமமுள்ள, 
காமாதுரமான. 

Con-cur’, ». n. ஒத்துவருதல் , சம்மதித்த 
ல், இசைதல், இணங்குதல், பொருந் 

அதல், ஒத்துக்கொள்ளுதல், 
to co-operate, கூ।॥|ச்செய்தல். 

Con-cur'rence, s. சந்திப்பு, ஒற்றுமை, 
agreement, இணக்கம்,இசைவு,பொ 

ரத்தம்; ஐக்கம். 
approval, சம்மதம், அங்கிகரிப்பு, ௭ 
DU, ஒப்புக்கொள்கை. 
co-operation, உடன்வேலை. 

Con-cur'rent, s. சேருகை, ஐக்கப்படு 
கை, ஒன்றுபடுகை. 

Con-cur'rent, a. இசைவான, இணக்க 
மான, சம்பந்தமான. 
testimony, ஒத்துவருமத்தாட்ச, இ 
சைவானசாட்ி 

cain, சோரம 

க 1 
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Con-cur'rent-ly, adv. Qசைவாய், DEE 
மாய், ஒத்து, சமுசாரமாய். 

Con-cus'sion, s. தாக்கு, மொத்து, குல 

க்கு; அசைவு, அதிர்ப்பு, அதிர்ச்சி. 
Con-cus'sive, «. அசையத்தக்க, சலன 

மான. 
Con-demn’, v. 4. குற்றங்காணுதல், கு 

ற்றவாளியென்றுகண்டுபிடித்தல். 
to doom to punishment, ஆக்கினைக் 
கென்று£ர்த்தல், ஆக்கனைக்குள்ளாக் 
குதல், தண்டனைக்குள்ளாக்குதல், கு 

ற்றம்பாரித்தல். 
to fine, சண்டம்போடதெல், அபராத 
ம்போததெல். 
to pass sentence, குற்றவாளியென்று 

தீர்த்தல், GLO GF WSS. 
to pronounce unfit, அLாதென்றுதர் 

SEV, UPOSAESEN, தள்ளுதல், க 
மித்தல். 
to prove guilty, கGற்றமென்றுஒப்ப 
னைபண்ணுதல். 

Con-dem'na-ble, a. தண்டனைக்குள்ளா 
க்கப்படத்தக்க, குற்றமுள்ள. 

Con-dem-na'tion, s. ஆக்கினைக்குத்தர்ப் 
பு; ஆகாதென்றதர்ப்பு; ஆக்கினேக்கு 
ரியதன்மை, தண்டனை. 

Con-dem’na-to-ry, 4. ஆக்கினைக்கேது 
வான, 'பழுதென்றுதள்ளின, கழி 

வான. 
Con-dem'ner, 8. ஆசக்கினைத்தர்ப்புச்செ 

ய்வோன், கழிக்கிறவன். 
Con-dens'a-ble, ad. அடக்கக்கூடிய, ஒடு 

SEER OW. 

Con-dens'ate, v. a. அடக்குதல், POE 

குதல், சுருக்குதல், அமர்த்துதல். 
Con-dens'ate, v. n. அடங்குதல்; ஒஙெ 

குதல், சுருங்குதல், அமருதல். 
Con-dens'ate, a. அடக்கமான, ஒடுக்க 

மான, சுருக்கமான. 

Con-den-sa'tion, s. அடக்கம், ஒடுக்கம், 
சருக்கம், இறுக்கம். 

 Con-dense!, v. a. அடக்குதல், ஒடுக்கு 
தல், சுருக்குதல். 

as inspissate, த।க்கச்செய்தல், இறு 
கசசெய்தல், — 

Con-dense’, a. அடர்த்தியான, இறுக்க 
மான, கடினமான, நெருக்கமான. 

Con-dens’er, 5. உள்ளடக்குங்கருவி. 
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Con-dens'i-ty, s. அடக்கம், இறுக்கம். 

Con-de-scend’, v. n. சயவுசெய்தல், ௮ 

GORE. 
to look, தயவாய்ப்பார்த்தல், கடாட் 
சத்தல், அருள்ரோக்குவைத்தல். 

Con-de-scend'ence, s. sருணை, தயவு; 
தயை, அருள். 

Con-de-scend’ing, a. தயவான, இரக்க 
மான. 

Con-de-scend’ing-ly, adv. தயவாய். 
Con-de-scen’sion, 8. தயவு, இரக்கம், க 

டாட்சம், தாட்சணியம். 
Con-dign’, a ஏற்ற, உரிய, த ௮டெ 

தத; தகு ந்த. 
Con-dign'ly, adv. தகEுதியாய்,, ஏற்றதாய். 
Con‘de-ment, s. சதொடெசவை. 
Con-di'tion, s. தன்மை, நிலைமை, நிலை 

பரம், Fr, இயல்பு, நிருவாகம், அந் 
SWS). 

quality, குணம், பண்பு, இயல்பு. 
rank, நிலைமை, படி, தரம், அந்தஸ்து. 
terms given, &c., தட்டம், சட்டம், 
முகாந்திரம், பொருத்தம், பொருத் 
தனை. 

to take on condition, ஈரரொL்டாக 

வாங்குதல். 
Con-di'tion-al, s. எல்லை, அளவு. 
Con-di'tion-al, a. Aட்டமான, ஈரொட் 

டான, இரண்டுக்குற்ற., 
Con-di'tion-al-ly, adv. பொருந்தினதிட் 

டத்தின்படி, ஈரொட்டாய். 

Con-di'tion-a-ry, a. உடன்பிழிக்கையு 
ள்ள, ஈரொட்டான. 

Con-di'tion-ed, a. பொருந்திக்கொண் 
Ley இணங்கின. 

Con-dole, v. n. SmCrn@gésmQe nev 

டாடதெல், இரங்குதல், பரிதபித்தல், 
கூடித்துக்கத்தல், அனுதபித்தல். 

Con-dole’ment, பிறரோடுகொள் 
Con-do'lence, ™ பாக்கம் இரக் 

கம், பரிதாபம், விதனம், அனுதாபம். 

Con-dol'er, s. அனுதாபப்படுவோன. 
Condor, s. பெருங்கழுகு. 

Con-dice’, v. n. ஏதுவாகுதல், காரியப் 
படுதல். 

௭௮, எதுவாகுகை, 
எவுகை. 
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Con-du'ci-ble, a. <துவாகுதிற, வருவி | 

EBD, ஏவுறெ, 
Con-du'ci-ble-ness, s. ஏவுநதன்மை., 

Con-du'ci-bly, adv. கல்ப் ied 
ஏற்றவிதமாய். 

Con-di’cive, a. sr rரணமான, ஏதுவான. 
Con-di'cive-ness, s. ஏத, காரணம். 

Conduct, s. sடக்கை, ஒழுக்கம், ஆசா 
ரம, கமனம். 

guard, convoy, துணை, காவல், வழி 
த்துணை, மெய்க்காவல். 
management, பராபரிப்புவலிசாரணை, 
காரியவிசாரிப்பு, ஈடப்பிப்பு. 

Con-duct’, v.4. sடத்துதல், இயற்றுதல், 
காரியப்படுத்துதல். 
to escort, தணைைபோதல். 
to give direction to, போக்குதல், ஓ 
ட்தெல், துரத்துதல். 
to guide, protect, m4. க்கொண்டு 
.போகுதல், அணைப்போகுதல். 
to show the way, வழிகாட்தெல், வ 

ழிசடத்துதல். 
one’s self, sடத்தல், ஈடத்துதல். 

water, &c., நீர்பாய்ச்சுதல், ஒழுக்கு 
தல். 

Con-duct’or, s. வழிகாட்டி, அணையா 
ள், ஈடத்துறெவன். 
as commander, s’oைவன். 

in electricity, மின்வாங்தி, சபலாக 
ருஷணி, யின்சத்துவதாரை. 

Con'duit, s. sரரோடுங்குழல், eis sri. 
as channel, anWéare, மதகு, 

Cone, s. குவிந்தவடிவு. 
Co'ney, s. (see Cony. ) முயல், GLY 

யல். 
Con-fab'u-late, v. n. பெக்கொள்ளு 

தல். 
Con-fab-u-la'tion, 8. பேச்ச, கொஞ்சு 
மொழி. 

Con'fect, இனிப்பிட்டபண்ட 
Con-fec'tion, ” a இனித்தபண்டம், 

சீனிவடகம், அதிரசம். 
Con-fec'tion-er, 8. அதிரசம்விற்போன். 
Con-fec’ tion-er-y, 5. இனிப்புப்பண்ட 

ம்; இனிப்புப்பண்டக்கடை. 
Con-fed’er-a-cy, s. பொருத்தம், உடன் 
படிக்கை, பந்துக்கட்டு) புனைசுரு 
ட்டு, | 
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as persons confederate, பகதுக்கட் 

டாயிருக்கிறவர்கள். 
Con-fed’er-ate, s. MSSULIL L_ BOT, ப 

ந்திக்கப்பட்டவன், சம்பந்தப்பட்ட 
வன். © 
as nation, ஐக்தியராச்சியம். 

Con-fed’er-ate, v. a. Gபொருத்தம்பண் 
ணிக்கொள்ளுதல், ஒப்பந்தம்பண்ணி 
க்கொள்ளுதல். 
to be confederate, கூடிக்கொள்ளுத 
ல், உடன்படிக்கைபண்ணுதல். 

Con-fed’er-ate, 4. உடன்படிக்கையா 
ன, ஒன்றுகூட்டான. 

Con-fed-er-a'tion, 5. உடன்படிக்கை, 

பந்துக்கட்டு, பொருத்தம். 
Con-fer’, v. a. ஈதல், கொடுத்தல். 

favors, தயவுசெய்தல், பேறளித்தல். 
honors, வரிசைகொடுத்தல். 
titles, பட்டங்கட்டுதல், சூட்தெல். 

Con-fer’, v. n. பேசக்கொள்ளுதல்,யோ 
Asse, சம்பாஷித்தல் . 

Con’fer-ence, 8. பேச, சம்பாஷணை, 
ஆலோசனை, ஆலோசனைக்கூட்டம் 

Con-fer'rer, s. ஆலோசனைக்காரன், ஈ 
வோன். 

Con-fess’, v. a. ஒத்துக்கொள்ளூதல், ௮ 
நிவித்தல் , அறிக்கையிடுதல், பிரதிக்கி 
னைபண்ணுதல், உள்ளத்தைச்சொல் 
லியறிவித்தல். 

Con-fess’ ed-ly, adv. ஒச்துக்கொள்ளத்த 
க்கதாய், வெட்டவெளிச்சமாய், £6 
தேகமின்றி. 

 Con-fes'sion, s. குற்றப்பிரதித்தம், ஒத் 
அக்கொள்ளுகை, அறிவிப்பு, அறிக் 
கை, பிரதிக்கனை. 
as creed, விசுவாசப் பிரமாணம், சம 
யகோட்பாடுி. 
auricular, பரவசங தீர்த்தனம். 
fruits of auricular, ur பாசசரரணம், 

Con-fes'sion-al, 43 , பாவஅறிக்கை 
Con-fes'sion-a-ry, கேட்குங்குருபீ 

டம், பாவசங்£ர்த்தனங்கேட்குங்கு 
ருவின்ஆசனம். 

I 

Con-fes'sion-a-ry, a. பரவசங்இர்த்தனத் — 
அக்குரிய. 

Con-fess'or, 5. பிரதிக்கனைசெய்வோ | 
ன்,;பாவசங்கீர்த்தனம்பண்ணுவோன். 
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as confessing priest, பrவவிமொசன 
ங்கூறுங்குரு. 

Con'fi-dant, s. (see Confident.) அந்தர 

ங்கன், உள்ளாள். 
Con-fide’, v. a. ஈம்புதல், நம்பிக்கை 

கொள்ளுதல், “ ஈம்பிக்கைவைத்தல், 
கடைய்பிடித்தல். 
to intrust, கம்பிச்கைக்குக்கொடுத்த 
ல், அடைக்கலங்கொடுத்தல், ஒப்பு 
வித்தல். 

Con'fi-dence, s. sம்பிக்கை, பிடி, பிடி 
மானம். 

assurance, உறுதிப்பாடு, கடைப்பி 
ழி, நிண்ணயம், நிச்சயிப்பு, தேற்றம். 
boldness, courage, Hu cor, தைரியம், 

அணிவு, வீரம்; திரம். 
excessive boldness, Sணிகரம், நெஞ் 
சுத்துணிவு. 

Con'fi-dent, s. அந்தாங்கன், உள்ளாள், 
நண்பன், உள்ளாந்தரங்கன். 

Con'fi-dent, a. sம்பிகச்கையுள்ள , உறுதி 
யுள்ள. 
bold, தைரியமுள்ள, திடனுள்ள, தி 
டாரிக்கமான. 
certain, Sிசமான, திம் உறு 
தியான. 
positive, dogmatical, zrதிப்பான, ஓ 
ருபிடியான, வத, Gow 
டுப்பிடியான. 

Con-fi-den'tial, a. sம்பிகச்கையுள்ள, ௮ 
நீதரங்கமான. 
person, sம்பத்தக்கவன்,அந்தரங்கன். 

Con-fi-den’tial-ly, adv. rம்பிக்கையாய், 
Con'fi-dent-ly, adv. sம்பிச்கையாய், ௪ 

ந்தேகமில்லாமையாய், உறுதியாய். 
as positively, பிeவராதமாய், நிச்சய 
மாய், திட்டமாய், உறுதியாய். 

Con'fi-dent-ness, s. sம்பிச்கை, உறுதி, 
திட்டம், திடாரிக்கம், பூரணமம்பிக் 
கை. 

Con-fid’er, s. sம்புவோன். 
Con-fig'u-rate, vin. Sரகநரோக்குதல், 

ar aine Seay 
Con-fig-u-ra'tion, s. கோலம், வடிவு. 

of planets, SIS வொரு; @rectunt 
வை. 

Con-fig’ure, v. a. உருவாக்குதல், வடி 
வமாக்குதல். 

165 

CON 

Con-fin'a-ble, a. பந்திக்கக்கூடிய, 
Con'fine, s. எல்லை, இறுவரையம். 
Con-fine’, v. a. கட்டுதல், 

to imprison, srவலில்வைத்த்ல், 9 
றைப்ப்டுத்தல், காவற்பண்ணுதல். 
to limit, restrain, மடL்நுப்படுத்துதல், 
எல்லைப்படுத்துதல், கட்டபெபடுத்துத 
ல், மறித்துக்கட்டதெல். 
to make close, to crowd, RESO 

தல், அடர்த்தல். 
to make fast, பலப்பித்தல். 
to shut up, அடைத்தல், மறித்தல், ௧ 
ட்டிவைத்தல். 

to tie, bind, sட்தெல், பட்தித்தல், பூ 
ட்கெல். 
to wedge in, POE GSO, நெருக்குதல். 

Con-fin'ed, a. ஒடுக்கமான, நெருக்க 
மான, இடுக்கமான, இடைஞ்சலான, 
பூட்டப்பட்ட, கட்பெபட்ட. 

as in child birth, (see Confinement.) 
வயாவினால்முடங்கின,  கருமாரியு 
ள்ள. 
prospect, முடுினகாட்சி, குறுனெ 
காட். 
room, நெருக்கமானஅறை, ஒடுக்க 
மானஅறை, ஒட் னன அறை, முட்டு 
லீ. 
views, எல்லைப்பட்டவெண்ணம், பா 
NYS, அற்பாலோசனை. 
to be confined, ரெருங்குதல், ஒடுங் 
குதல், தடங்குதல், இடுக்கப்படதெல், 
மறிபடுதல், மட்டபெபடுதெல், கட்டுப்ப : 
டுதல். 

Con-fine'ment, s. தொடக்கு, பந்திப்பு. 
as child-birth, GQeé’ைப்பேறு, பிள் 

ளைப்பேற்றுமுடக்கம், வயாமுடக்க 

ம்; பிரசவகாலம், பிரகுதகாலம், a 
| யாவருத்தம். 

imprisonment, srவல், சிறை, கட்டு 
ப்பாடு, அடைய்ப். 
restraint, sட்டமுகனை, கட் (பெபாடு, 
பந்தம், நிபந்தனம். 
by sickness, முடக்கம், இடைப்பாடு, 
tightness, இடைஞ்சல், இறுக்கம். 
voluntary restraint, sL்நுமுகனை, க 
ட்ப்பொடு, அடக்கம்,தன்னொறுப்பு. 
want of room, ெருக்கம், முட்டு, ௨ 
டுக்கம், | 
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Con-fin'er, s. பந்திக்கிறவன், அடைக 

இறவன், அடக்குறெவன். 

Con-firm’, v. a. பலப்பித்தல், திரப்படு 

த்தல், உரப்பித்தல். 

catechumens, இL்டப்படுத்தல், உறு 

திபூசுதல். 
to fix, settle, establish, PNறுத்துதல், 
ஸ்தாபித்தல், ஏற்படுத்துதல், நிலைப்ப 

டுத்துதல். 
to make certain, நிச்சயப்படுத்துதல், 

திடப்படுத்துதல். 

toratify, உறதிப்படுத்துதல், திடப்ப 

டுத்துதல். 
Con-firm’a-ble, a. உறுதிப்படுத்தத்தக்க. 

Con-firm-a’tion, 8. உறுதி, உறுதிப்பா 
டு, திடம், ஸ்திரம், erty, பலப்பு. 

of catechumens, 91 ப்படத்துகை, உ 
அதிபூசுகை. 
as additional evidence, Comem_G, 
மேலச்தாட்ச, மேலொப்பனை. 
as additional strength, மேலுறுதி, 
மேற்பலப்பு. 

Con-f irm’a-tive, a. உறுதிப்படுத்துறெ, 

உறதிப்படுத்துதற்கேற்ற. 
Con-firm'a-tor, s. உறுதிப்படுத்துநெ 

வன். 
Con-firm’a-to-ry, a. மேலுறுதியான, 

மேற்பலப்பான. 
Con-firm'ed-ness, s. அசையரநிலை, உ 

றுதியானநிலை. 

Con-firm’er, s. உறுதிப்படுத்துநறெவன், 
மேற்சாட்சிக்காரன். 

Con-fis'ca-ble, a. .பறிகொடுக்கத்தக்க, 
இழந்துபோகத்தக்க, 

Con-fis'cate, v. a. பறித்தெடுத்தல், இழ 
ந்துபோகப்பண்ணுதல். 

Con-fis'cate, a. பறித்துக்கொண்ட. 
goods, பறித்தெடுக்கப்பட்ட்து, அப 
கரிக்கப்பட்டது. 

Con-fis-ca'tion, s. பறித்தெடுக்கத்தர்ப்பு 
ச்சொல்லுகை. 

Con’fis-ca-tor, s. பறித்தெடுக்கத்£ர்ப்பு 
ச்செய்வோன். 

Con-fix’, v. a. ஊன்றல், தைத்தல், நாட் 
டுதல். 

Con-fix'ure, s. ஊன்றுகை, நாட்டுகை, 

திரப்படுத்துகை. 
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| Con-fla’grant, a. எரிகிற, வேதிற, 
Con-fla-gra'tion, s. பெருநெருப்பு;பெ 

ருந்த. 
of the world, அக்கினிப் பிரளயம், 

ஊழித். | 
Con-fla'tion, s. இணைக்குழலூதுகை. 

Conflict, s. மோதுகை, முட்டுகை, தா 
க்கு. | 
as agony of death, nraergqaaens. 
combat, Guar, போராட்டம், யுத்த 
ம, கடும்போர், முட்பியுத்தம். 
contention, யுத்தம், சண்டை, 
க்கு; இகல், முரண். 
opposition, ஒவ்வாமை, எதிரிடை, 
விரோதம், முரண். 
struggle, பேராட்டம், பிரயாசம், 
உலைச்சல், தொந்தரவு. 
mental struggle, vwனப்போராட்டம், 
மனத்தொந்தரவு. 

Con-flict’, v.n. முட்டுதல், மோதுதல், 

தாக்குதல், எதிர்த்தல், விரோதித்தல். 

to fight, போராடுதல், சண்டை பிடி 

தீதல். 
to strive, struggle, பிரயாசப்படுதல், 

பேோராட்டம்பண்ணுதல். 

Con-flict'ing, a. போராட்டமான, யுத் 

தஞ்செய்திற, விரோதிக்கிற. 
opinions, &c., ஒவ்வாத, பொருந்தா 

த, மாறுபாடான. 

Con’flu-ence, s. சேர்ந்தநீர்ப்பாய்ச்சல், 

அற்றுச்சந்தி, ஆற்றுச்சங்கமுகம். 
concourse, பெருங்கூட்டம், சனறெ 

ருக்கம், சங்கம், திரள். 

Con'flu-ent, a. சந்தித்துப்பாய்றெ, ஒன் 

றித்தோடுநிற., 

Con’flux, s. ஆற்றுச்சந்தி, சந்திக்கை, 
பொருந்துகை, கூட்டம். 

as crowd, சங்கம், கூட்டம், திரள். 

Con-form’, ». 4. ஒன்றைப்போலாக்கு 

தல், ஒத்திருக்கச்செய்தல், இணக்கு 

தல், போலியாக்குதல். 

Con-form’, v.n. ஒத்தல், இசைதல், இ 

ணங்குதல், போலாதல். 

Con-form’a-ble, a. ஒப்பான, இணக்க 

மான, இசைவுள்ள. 

Con-form'a-bly, adv. ஒப்பாய், இசை 

வாய், அமைவாய், பொருத்தமாய். 

பிண 
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Con-form-ia'tion, s. இசைவு; ஒப்பு; இ | 
ணக்கம்; அனுசாரம், சாங்கம், தன் 
சாயலாக்குகை. 

Con-form’er, 
Con-form'ist, ” ‘ ன், அனுசாரி. 
Con-form'i-ty, s. இசைவு, இணக்கம், 

அமைவு; ஒப்பு, அனுசாரம். 
Con-found’, v. a. குழ்ப்புதல், கலக்கு 

தல், தமொற்றம்பண்ணுதல், மலைக்க 
ச்செய்தல். 
to dismay, ஏங்கப்பண்ணுதல், பிர 
மிக்கப்பண்ணுதல், திகைக்கப்பண் 

ணுதல். 
to disorder, sலைத்தல், குழப்பிவிதெ 
ல், தாறுமாறாக்குதல். 

to mistake one for another, ஒன்றை 
யொன்றாகக்கொள்ளுதல், விகற்பமா 
யெண்ணாதஜல், திரியக்காண்டல். 
to perplex, suக்குதல், மயக்குதல், 
மலைக்கச்செய்தல். 
to be confounded, suங்குதல், மலை 

தீதல், திகைத்தல். 
Con-fowd’er, s. குழப்புறெவன், ஆட் 

சேபிக்றெவன், மலைக்கப்பண்ணு 
றவன. 

Con-front’, v. a. முsமுகமாய்நிற்றல், er 
திரெதிரய்நிற்றல், எதிர்முகமாய்நிற் 
றல், எதிராக்குதல், நரேர்முகமாக்கு 
தல். 
to compare, ஒத்துப்பார்த்தல், ஒப்பி 
டுதல், எதிர்வைத்தல். 

Con-fron-ta/tion, 8. எதிர்முகமாய்றிறுத் 

அகை, எதிர்நிலை. 
Con-fise’, v. a. கGுழப்புதல், கலக்கடிப 

இசையநடப்போ 

COT SOY FOV. 
to perplex, மwvனங்கலங்கச்செய்தல், 
மனதைமயக்குதல். 

Con-fus'ed, a. sலக்கமான, குழப்படி 
யான, தாறுமாறான. 
to be confused, sலங்குgதல், குழம்புத 
ல், பிரமித்தல், மலைத்தல், தமொறுத 

ல், பதறுதல், தாறுமாறாதல். 
Con-fts’ed-ly, adv. குழப்பமாய், கலக்க 

மாய், தடுமாற்றமாய். 
Con-fus'ed-ness, s. கலக்கம், குழப்பம், 

தாறுமாறு; தடுமாற்றம். 

Con-fuise’ly, adv. மங்கலாய், தெளிவின் 
மையாய். | 
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Con-ft'sion, s. குழப்பம், கலக்கடி, ௫ 
மாற்றம், தாறுமாறு. 
as astonishment, w௭லைப்பு; மலைவு, 

பிரமிப்பு, மார்ச்சரியம். 
as overthrow, சங்காரம், குழப்பம், 

தாறுமாறு. 
of face, (psa tw, கோட்டம். 

Con-fut'a-ble, a. மறுக்கப்படத்தக்க, ஙி 
ராகரிக்கத்தக்க, ஆட்சேபிக்கப்படத் 
தக்க. 

Con-fu'tant, s. எதிர்த்துமடக்குறெவன், 
நிராகரிக்றெவன், திக்கரிக்றெவன். 

Con-fi-ta'tion, s. மறுப்பு, அழிப்பு, நி 
ராகீரிப்பு, Gaver: ஆட்சேபம். 

Con-fite’, v. a. மறுத்தல், அழித்தல், நி 
Thanet நியாயமறுத்துரைத்தல், இ 
க்கரித்தல். 

Con-ftt'er, s. எதிர்ச்துமடக்குவோன், 
ஆட்சேபிக்கிறவன், நிராகரிப்போன். 

Con'gé, s. அனுப்பு; விடை, பிரயாண 
சோபனம், பயணஉபசாரவார்த்தை. 

Con-géal’, v. a. உறையச்செய்தல்,, கடி 
னமாக்குதல், இறுகச்செய்தல். 

Con-géal’, v. n. உறைதல், கட்டியாகுத 
ல், இறுகுதல்,கடினமாதல், திரளுதல். 

Con-géal'a-ble, a. உறையத்தக்க, கட்டி 
படத்தக்க. 

Con-géal'ment, 
Con-ge-la'tion, * t 

ண்டிப்பு. 
Con’ge-ner, 8. சம்பந்தமானது, ஒரேயி 

யல்புள்ளது, போலிவஸ்து, ஓரினவ 
ஸ்து. 

Con-ge'ni-al, a. இனமான, உறவான, 
இணக்கமான. 

Con-ge-ni-al’i-ty, இணக்கம், இ 
Con-ge'ni-al-ness, * க ல் 

a natural affinity, சம்பந்தம், ஒத்தது, 

உறவு. 
Con-gé'ri-és, s. இரள், தொகை, பிண் 

டம். 

Con-jest’, v. a. தரட்டெல், 
பிண்டமாக்குதல். | 

Con-ges'tion, s. கனoைத்திரட்டு, ஈீர்த்திர 
LG, வீக்கம். 

Con-glo'bate, one ‘ 
Con-globe’, =‘ 

ளமாக்குதல். 

உறைவு;  இறுகு 
கை, வைரிப்பு,க 

கூட்கெல், 

திரட்டுதல், உண், 
டையாக்கல், கவ 
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Con-glo'bate, a. உண்டையான, திரண் 
ட, கவளமான. 

Con-glo-ba/tion, s. ரட்ட, உண்டை, 
கவளம். 

Con-glob’u-late, v.n. உண்டையாகுத 
ல், திரளுதல், கவளமாதல். 

Con-glom’er-ate, v. a. திரட்டதெல், 2 
ண்டையாக்குதல், கவளித்தல். 

Con-glom’er-ate, a. Sரட்டப்பட்ட, தி 
ரண்ட, உண்டையான. 

Con-glom-er-a'tion, 8. இச திரளை, 
குமிழாகுகை. 

Con-gli'ti-nate, v. a. பசையிட்டொட் 
டுதல். 

Con-glt-ti-na'tion, s. பசையிட்டொட் 
டுகை, பொருத்துகை. 

Con-gli’ti-na-tor, 8. ஒட்டப்பண்ணத் 
தக்கது, பசை. 

Con-grat'u-lant, a. வாழ்த்துறெ, மங்க 
லஞ்சொல்லுநறெ. 

Con-grat'u-late, v. a. சோபனஞ்சொல் 
HSV, மங்கலஞ்சொல்லுதல், வாழ்த் 

அதல். 
Con-grat-u-la'tion, s. சோபனவார்த் 

தை, மங்கலச்சொல், சுகமொழி, வா 
ம்த்து, பல்லாண்டு. 

Con-grat'u-la-tor, 8. வர்த்த என்; 
சோபனஞ்சொல்லவோன். 

Con-grat'u-la-to-ry, a. சோபனமான, 
மங்கலமுள்ள, வாழ்த்துள்ள. 

Con'gre-gate, v. a. கூட்டதெல், திரட்டு 
தல், சேர்த்தல். 

Con'gre-gate, v. n. கூடிக்கொள்ளுதல், 
சேர்தல், திரளுதல், மொய்த்தல், 

Con'gre-gate, a. இரண்ட, திட்டின, 
சே்ச்கப்பட்ட, இரட்டப்பட்ட 

Con-gre-ga'tion, s. சனக்கூட்டம், ௪ 

பை, சங்கம், சமுதாயம். 

Con-gre-ga'tion-al, a. சபைக்கடுத்த. 

Congress, 8. சங்கம், கூட்டம். 
in conflict, முட்யுத்தம். 
of delegates, ஆலேோரசனைச்சங்கம், ம 
ந்ீதிராலோசனைச்சங்கம், மந்தனம். 

Con-gres'sion-al, a. ஆலோசனைச்சங்க 

. seq Au. 
Con'gru-ent, a. ஏற்ற, உரிய, இணக்க 

மான, ஒத்த. 
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| Con-gri'i-ty,s. இணக்கம், ஒப்பு, தகு 
தி, தகைமை, இசைவு. 

Con'gru-ous, a. ஏற்ற, இசைவான, த 
குந்த. 

Con'gy, s. 6@A, மோழை, காடி. 
Con’ic, குவிந்தவடிவான, G 
Con’ic-al, விந்த, மொட்டான, 
Co’ni-form, திரண்ட, GFAw. 
Con'ic-al-ly, adv. குவிந்தவடிவாய், ௧ 

ணெயமாய், மொட்டாய். 

Con'ics, 8. கச ச்சயகணிதம். 
Con-ject’, v. a. எறிதல். 

Con-ject’or, s. உத்தேசிக்கறவன், நினை 
க்றெவென், யோசரிக்றெவன். 

Con-ject'u-ral, a. உத்தேசமான, திட்ட 
மான, சக்தி மன்ன. 

Con-ject'u-ral-ly, adv, உத்தேசமாய், ம 
திப்பாய். 

Con-ject'ure, 8. எண்ணம், Jara en, 
உத்தேசம், திட்டம், பாணிப்பு. 

Con-ject'ure, v. a. எண்ணுதல், அளவி 
டுதல், உத்தேதித்தல், திட்டம்பார்த்த 
ல், பாணித்தல், 

Con-ject’ur-er, s. ௮ளவிடுவோன், உத் 
தேரசிக்கிெறவன், எண்ணுறெவன். 

Con-join', v. a. இணக்குதல், இசைத்த 

ல், இணைத்தல், பொருத்துதல், கூட் 
டுதல், சேர்த்தல். 

Con-join', v. n. கூடுதெல், சந்தித்தல், இ 
சைதல், பொருந்துதல். . 

Con-joint’, a. ஒன்றித்த, இசைந்த, இ 
Cres. 

Con-joint'ly, adv. ஒன்றாய், ஏகமாய், கூ 
ட்டமாய், ஒருமிக்க. 

Con'‘ju-gal, a. இல்லறமான, இல்வாழ் 
வான, விவாக்த்துக்குரிய. 
life, சமுசாரவாழ்வு, இல்வாழ்க்கை. 

Con'ju-gal-ly, adv. விவாகமுறையாய், 
சமுசாரமார்க்கமாய். 

Con'ju-gate, s. கEுறுக்குவிட்டம், நாரா 
சம். 

Con'ju-gate, v. a. வினைச்சொல்லைமு 
றையாய்வகுத்துவேறுபடுத்தல், திரித் 
அச்சொல்லுதல்,  இரியாமாலைப்படுத் 
தல, 

Con-ju-ga'tion, s. புணர்ப்பு, புணர்ச்ி. 
of verbs, Sரியராமாலை, பதப்பிரிப்பு, 
பதச்சேசம். 
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1 இணேக்கப்பட்பட। சேர் Con Junct', a 

க்கப்பட்ட. 

Jon-junc’tion, s. இணைவு, paint கூட் 
டம், புணார்ச்ரி, ஐக்கம். 
in grammar, புணரிடைச்சொல், ௭ 

ண்ணும்மை, ' இறந்ததுதழீஇயஉம் 
மை, எச்சவும்மை. 

copulative, கப்ப்டியைக்சொல்) இ 
யைபிடைச்சொல். 
disjunctive, பிரிநிலையிடைச்சொல். 
of planets, Sரsசஙகம், ரெகயோகம், 
கஇிரகசங்கமம்,; ரெசாத்த அவம். 

Con-junce'tive-ly, adv. Ce laa ஒருமி 
க்க, ஜக்கயெமாய், கூட. 

Con-junc'tive, a. இணக்கமான, இசை 
வான, இணைவான, ஐக்யெமான. 

Con-june' tive-ness, 5. இணக்கம், இசை 
வு; ஐக்கம். 

Con-junct'ly, adv. se ஒன்றாய், ஒரு 
மிக்க. 

Con-junct'ure, 5. ல்யம்; லியோ 
ன்னியம். 
as occasion, சதனுவாய், உற்றசமயம். 

Con-ju-ra'tion, 5. ஆணை, மந்திரவித்தை, 
சாலவித்தை, GH, மாந்திரிகம், கட் 
டு. | 

Con-jiire’, v. a ஆணைசெய்தல், குறி 
சொல்லுதல், உச்சாட்ணம்பண்ணு 
தல், மர்திரஞ்சொல்லல், ச்பதஞ்செர 
ல்லல். 

Con'ju-rer, ௧. கட்டுக்சாரன்; வித்தியா 
பாரகன், தம்பனவித்தைக்காரன், மார் 
ந்திரியன். 
a sea conjurer, sகடல்கட்டுவோன், ௪ 
லத்சம்பனகரான். 

Con-jir'ing, 8. தம்பித்தல், கட்டுதல், உ 
அக்கு, சட்டு, தம்பனம். 
the art, மாக்தரியவித்தை, சாலலவித் 
தை, மாயவித்தை, | 

Con-jire'ment, 5. தம்மன்ஞ்செய்சை, 
கட்கை, Oe: ஆணேயிட்டி 
க்கேட்கை. 

Con-nas'cence, 5. உடன்பிறப்பு, இரட் 
டைப்பிறவி. | 

Con'nate, a. ener Shinra ல்மன்மிற 
ப்பான, இரட்டைப்பிறப்பான. 

Con-nat'u-ral; 4. கூடப்பிறந்த, ஏக சுபா 
வழுள்ள. 
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Con-nat'u-ral-ness, s. சபராவவைக்யெ 
ம், ச்கோதாத்தன்மை. 

Con-nect', v. a. இணைத்தல், பொருத்த 
தல், இசைத்தல், சேர்த்தல், புணர்த் 
தல். 

Con-nee’tion,s. இணைவு, சம்பந்தம், ப 
ம்னு, உடந்தை, கூட்டம், சார்பு, கூ 
ட்டு, சேர்மானம், தொடர்ச். 
as context, அடுத்தவசனம். 
united body, சங்கத்தார், கூட்டத்தார். 

Con-nect'ive, s. இசைவு. 
in grammar, சாரியை, இடைநிலை, 
FEA OW APES, இணைமொழி. 

Con-nect'ive, 4. இசைக்கெற, இணைக்க 
ற, சந்திசெய்திற. 

Con-nect'ive-ly, adv. இசைவாய், சந்தி 
யாய். 

Con-nex!, v. a. இணைத்தல். 
Con-nex'ions, s. (pl.) உறவர், சேர்ந்தா 

ர் இனத்தார், 
Con-niv'ance, $. sண்சாடை, கண்சாய் 

ப்பு; சண்ஙெகாணாமை, உபேட்சை. 
Con-nive’, v. n. sண்டுசாய்ப்பாய்விடுத 

ல், உபேட்சைபண்ணல். 

Con-niv'-en-cy, 8. sண்சாடை, உபேட் 

சை. 

Consniv'ent, a. sண்ஙெகாணாமையாயி 
ருக்றெ, கண்சாடையான. 

Con-niv'er, 8. sண்சாடைக்கரான். 

Con-nois-setir’, s. வித்தைவல்லபன்; அ 
ண்ணியன். * 

Con-note’,»v. a. கூட அறிவித்தல், குறி 

த்தல். 
Con-ni'bi-al, a. விவாகநிலையான, இ 

ல்வர்ழ்வுக்குரிய. 

love, தொடாந்தஅன்பு, இராகம், ௮ 
னுராகம். 

Con'quer, v.a. வெல்லுதல், வெற்றி 
கொள்ளுதீல், சயித்தல், சயங்கொள் 

ளூதல். 
in a game, race, &c., 

வெல்லுதல். 
to drive, or cause to flee, a Osa, 

தாத்துதல். 
to be conquered, தோற்றல், புறங் 
கொடுத்தல். 

a conquered country, வெற்றிகொ 
ண்ட நாடு, வென்றெடுத்தநாடு, 

Lae 

கெலித்தல், 
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Con’quer-a-ble, a. வெல்லப்படத்தக்க, 
செயிக்கப்படக்கூடிய. 

Con'quer-or, s. வெற்றியாளன், வென் 
ஜேன், விசயன். 
conqueror’s song, கொய்யோ, சய 
சங்கதம், சயோற்காரம்,ஆவலங்கெர் 
ட்டுகை. 

Con'quest, s. வெற்றி, சயம், விசயம். 
Con-san'guine, a. இரத்தக்கலப்பான, 

ஒரேவயமிசமான. 
Con-san-guin’i-ty, s. இரத்தஉறவு, இர 

தீதக்கலப்பு, உரிமை, உரிமைவழி 

Hp; 
Con'science, s. wvனச்சாட்சி, . தனனி 

யாயம், பகுத்தறிவு, ஈன்மைதின்மை 
யறிகிறசுபாபவறிவு, Farr 8: 
case of, மனச்சங்கடம், மனச்சந்தே 
கம். 

Con-sci-en'tious, 4. அந்தர்க்கரணசாட் 
சிபெற்ற, உணர்ச்சியுள்ள, மனநேர் 
மையுள்ள. 
conduct, 

கை. 
Con-sci-en'tious-ly, adv. மனச்சாட்சி 

ப்படி, நஈல்மனதாய். 
Con-sci-en'tious-ness, s. vwனச்சாட்சி, 

அந்தர்க்கரணசாட் 9. 
Con'scion-a-ble, a. wனநீதியுள்ள. 
Con’scion-a-bly, adv. word இப்படி. 
Con'scious, a. நெஞ்சறிந்த, அகவறிவு 

ள்ள, பிறக்கிஞையுள்ள., 
‘Con'scious-ly, adv. அறிவோடே, நெஞ் 

சறிய, மனதார, தன்னறிவாய். 
Con'scious-ness, s. உணர்ச், உணர்வ, 

அறிவு, தன்னறிவு. 
of guilt, சன்குற்றங்கண்ட aoa eA, 

- தற்பாவவுணர்ச்ரி 
Con'script, s. பேரெழுதப்பட்டசேவ 

கன். 

மனச்சாட்சிக்கேற்றசெய் 

Con'script, a. எழுதப்பட்ட, பதியப்ப 
rc: 

Con-scrip'tion, 8. பேரெழுதப்படுகை. 
Con'se-crate, v. a. பிரத ட்டைபண்ணு 

தல், கிய்ித்தல்் நேர்தல், வரித்தல், 

ஒப்புவித்தல். 
. anidol, &c., ஆவராகனம்பண்ணுதல், 

தாபித்தல். 
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aking, அ௮பிஷேகம்பண்ணுதல், தா 

பித்தல், முடிகுட்தெல். 
a priest, அபி வேக ம்பண்ணுதல். 
one’s self, தன்னையொப்புக்கெரடுத் 
தல். 
a temple; or church, பிரதிட்மைப 
ண்ணுதல். 
the eucharist, ஆச£ர்வதித்தல். 

Con'se-crate, a. நிவேதிக்கப்பட்ட, ரே 
ர்க்துவிடீப்பட்ட. 

Con'se-cra-ted, a. நியமித்த, நேர்ந்த, 
௮ பிஷேசம்பண்ணப்பட்ட , பிரதிட் 
டையான. [லம். 
water, புண்ணியதர்த்தம், பரிசுத்தச 

Con-se-era’tion, 8. Qபrதிஷ்டை, நியமி 
ப்பு, அபிஷேகம். 

of an image, அபிஷேகம். 
of one’s self, நியமித்தல், Corso. 
of the eucharist, நிவேதனம், 
of a priest, king, &c., அபிவேதசம், 
SAI Siw. - 
of a temple, church, &c., கேரயிற் 
பிரதிஷ்டை. 

Con'se-cra-tor, s. 9 பிவேசம்பண்ணு 
தெவன்; பிரதிஷ்டைசெய்றெவன். 

Con-se-cu'tion, 8. தொடர்ச்சி, தொடர் 

பு; பின்வருகை, நிரை, தோரணி. 
as a series, சங்கிவிக்கோவை., 
in astronomy, சாந்திரமாதம். 

Con-sec'u-tive, a. தொடர்ச்சியான, சங் 
கிவியான, அணியணியான. 

Con-sec’u-tive-ly, adv. தொடர்ச்சியாய். 
Con-sent’, s. இனைவு, சம்மதம், அனும 

இ, பிரியம், இணக்கம், உடன்பாடு, 
Con-sent', vn. இசைதல்,. சம்மதித்த 

ல், உடன்படுதல், இணங்குதல், ஒத் 
அக்கொள்ளுதல்; பிரியப்பதெல். 

Con-sent'er, 8. சம்மதிக்கறவன், உட 
ன்படுநெறவன். 

Con-sen'tient, a. பொருந்துறெ, ஒரும 

னப்படுநறெ, ஒத்த, இணங்குறெ. 
Con'se-quence, s. srரணத்தாலாகுங்கா 

ரியம், பலம், காரணசித்தி. 
as importance, sணிசம், மதிப்பு, பி 
ரதானம், முக்கியம். 
self-consequence, மிர்ச்சி, அகந்தை, 
அகங்காரம், மேட்டிமை, செருக்கு, 
மமதை. 
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Con'se-quent, s. தொடர்ந்துவருவது, 
தொடர்வு. 
in logic, அனுமேயம், காரணத்தால் 
வந்தகாரியம். 

Con-se-quen'tial, a. ஏதுவுள்ள, தொட 
ர்ச்சியுள்ள, சம்பந்தமுள்ள. ' 
as conceited, இறுமாப்புள்ள. 

Con-se-quen'tial-ly, adv. ஆதலால், தொ 
டர்ச்சியாய், 
as conceitedly, கெறுவமாய். — 

Con-se-quen tial-ness, தொடர்ச் 
Con'se-quent-ness, te : ௪. 
Con'se-quent-ly, adv. ஆதலால், அப்ப 

டியிருப்பதால். 
Con-serv'ant, a. பாதுகாக்கிற, 
Con-ser-va'tion, s. பதனழியாதுவைத்த 

ல், பரிபாலனம்பண்ணுகை. 
Con-serv'a-tive, Pe பாதுகாக்கத்தக் 
Con-serv'a-to-ry, “ '§$ 6, பரிபரலிக்கத் 

தக்க. 
Con-ser-va'tor, 8. பரதுகாப்போன், ௪ 

மாதானகாரகன். 
Con'serve, s. இத்திப்புப்பண்டம், இனி 

ப்புப்பணிகாரம், அதிரசம். 
Con-serve’, v. a. பரிபாவித்தல், பாதுகா 

தீதல். 
Con-serv'er, 8. பாதுகாப்போன், பரி 

பாலிப்போன், காவலன். 
Con-ses'sion, 8. கூட்டம், 'கூடவிருக் 

கை. 
Con-sid'er, v. a. நினைத்தல், சிந்தித்தல், 

எண்ணுதல், தேர்தல், ஆய்தல், ஆரா 
WSN, ஆலோசித்தல், உணருதல், பா 
ணித்தல். 
to requite, பிரதிபலனளித்தல். 

Con-sid’er-a-ble, a. மதிக்கத்தக்க, கணி 
சமான, அதிகமான, எண்ணிக்கை 
யான. | 

Con-sid'er-a-ble-ness, s. முக்கியம், மே 
ன்மை, அதீசம். 

Con-sid'er-a-bly, adv. மிகுதியாய். 
Con-sid'er-ate, a. விவேகமுள்ள, சாவ 
தானமுள்ள, கருத்தான, அவதானமா 
ன; ஆராய்வுள்ள. 

Con-sid’er-ate-ly, adv. யொசனையோ 
டே, புத்தியாக, சாவதானமாய். 

Con-sid’er-ate-ness, s. யூகம், யொசனை, 
சாவதானம். 
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Con-sid-er-a'tion, s. அவதானம், சாவ « 
தானம், ஆலோசனை, சிந்தனை, உசா 
வு, யோசனை, கேர்ச்சி. 
motive, reason, sாரணம், முகாந்தி 
ரம். 
price, விலை, கிரயம், பிரதி. 
respectability, sணிசம், மேன்மை. 

Con-sid'er-er, 3. sAிைக்கிறவன், yas 
திறவன், சந்திக்கிறவன். 

Con-sign’, v. a. ஒப்புக்கொடுத்தல், நே 
ர்தல், கையளித்தல். 

Con-sig-na'tion, 8. ஒப்புவிப்பு, ஒப்ப 
டைபண்ணுகை, ஈகை. 

Con-sign-ee', 8. ஒப்புக்கொண்டவன், 
ஏற்றுக்கொண்டவன், காரியகாரன். 

Con-sign'er, Sone ee ஓஒ 
Con-sign’or, ப்புவிப்போன். 
Con-sign'ment, 8. ஒப்படை, ஒப்புவி 

ப்பு. 
the thing consigned, ஒப்புவிக்கப்ப 
ட்டபொருள். 
the writing, ஒப்புவிப்புப்பத்திரம், த 
தீதுவபத்திரம். 

Con-sist’, v. n. கூடநிற்றல், கலந்திரு 
SSO, Hl GSO, உண்டாயிருத்தல். 
with, ஒத்தல்; ஒண்ணுதல், பொருந்து 
தல், ஒவ்வுதல். 

Con-sist'ence, தகுதி, £ர்,தன்மை, 
Con-sist'en-cy, * . கூடநிற்கை, இ 

சைவு. 
as firmness, உரம், இசைவு, வைரம், 
இறுக்கம், நிலை, திரம். 
agreement, இசைவு, ஒருமை, ஒற்று 
மை, ஒப்பு. 
thick, தடிப்பு, இறுக்கம். 

Con-sist'ent, a. உரமான, தரமான, நி 
லைபரமான, ஒவ்வுதலான, சம்பந்தமு 
ள்ள, பொருந்திய, ஏற்ற. 

Con-sist’ent-ly, adv. தகைமையாய், ஓஒ 

வ்வுதலாய், ஒப்ப. 
Con-sis-to’ri-al, ‘ குறுஆஜலோசனைச் 
Con-sist'o-ry, சங்கத்துக்குரிய. 
Con-sist'o-ry, 8. ஆலோசனைச்சங்கம், 

சங்கமண்டபம், மந்திராலையம். 
ecclesiastical, Sருéச்சபைத்தலைவர்ச 
ங்கம். 

Con-so'ciate, s. கூட்டாளி, பங்காளி, 
சோழன், சகன். 
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Con-s0' ciate, v. d. கூட்டுதல், சேர்த்தல். 
Con-s0'ciate, v. n. கூடுதல், 

ஒன்.அதல். 
Con-s0-ci-a'tion, 8. ஐக்கம்,ஜக்நியசங்க 

ம், திருச்சபைப்பிரதானிகள்கூட்டம். 
Con-sol'a-ble, a. wன்வாறுதலடையத்த 

க்க, மனமாறத்தக்க, ஆறுதலுள்ள, 

தேற்றத்தக்க. 
Con-so-la'tion, 8. weனஆறுகை, 

குளிர்ச்சி, தேற்றம், தேற்றரவு. 
Con-sol'a-to- “TY, a. மனங்குளிரத்தக்க, 

அக்கமாறத்தக்க, ஆஅதல்செய்ழெ, 
Con-sole', v. a. ஆற்றுதல், தேற்றுதல், 

தணித்தல், உறதிசொல்லுதல், இடன் 
சொல்லுதல், . மனங்குளிரப்பண்ணு 
தல், சலிப்பாற்றுதல். 
to be consoled, vனங்குளிர்தல், சலி 
ப்பாறுதல், தேற்றப்படதெல். 

Con-sdl'er, s. ஆற்றுகிறவன், தேற்றர 
வாளன். 

Con-sol’i-dant, a. இரணவாரய்வெ ருத்த 
திற, இரணஞ்சந்துசெய்நிற, . 

Con-sol’i-date, v. a. கூட்தெல், உறைய 
சீசெய்தல், DI Osa, உறைவித்தல், 
உரப்பித்தல். 
mercury, கட்டுதல், குளிகையாக்கு 
தல். ந 

Con-sol'i-date, a. கட்டியான, வயிரங் 
கொண்ட. 

Con-sol-i-da’tion, s. sகட்டிபடுகை, கட் 
டுப்படுகை, திரளுகை, உரமாகுகை, 
இறுகுகை, கடினமாகுகை, 
of mercury, Qஇரசக்கட்டு, 
of a wound, or bone, ருந்து 
கை. 

Con-sol'i-da-tive, a. குணமாக்குறெ, ௪ 
வுக்யெப்படுத்துறெ. 

Con'so-nance, 5. Qசை, இசைவு, சேர் 
தீதிக்கை, ஒவ்வுகை, 
as rhyme, எதுகை, தொடை. 
in music, ஒத்திசை. 

Con’so-nant, 8. உடலெழுத்து, உடம் 

பெழுத்து, மெய்யெழுத்து, ஒற்றெழு 
தீது. 
animated, உயிர்மெய்யெழுத்து, சார் 

பெழுத்து. 
mute, or sonant, மூகையெழுத்து, ஊ 
மையெழுத்து. 

oD . . 

சேர்தல், 

மனக் 

172 

CON 

Con'so-nant;, a, Qஇணககமான, இசை 
வான, ஒவ்வுதலான. 

Con'so-nant-ly adv. Qசைவாய், 946 
மாய், அன்னியொன்னியமாய். 

Consort, 8: கூட்டாளி, தோழன், ௮ 
னுசாரி, சங்காத்தி, பாங்கன். '' 
as wife; or husband; wera), கண 

வன். . MR 
union, ஐக்கம், இசைவு. 

Con-sort’, v. 2. BOSH, சம்பந்தமாதல , 
சங்காத்தம்பணணுதல், சேர்தல். 

Con-sort'a-ble, a. எற்ற, தகுந்த, 
Con’ sort-ship, 8. க்கம், FHEIESW. » 
Con-spi-ci'i-ty, s. தெளிவு, அலக்கம், 

விளக்கம், பிரகாசம், தலாம்பரம், வி 
ளம்பரம். | 

Con-spic’u-ous, a. விளக்கமான, வெ 
ளியரங்கமான, தெளிவான, அலக்க 
மான. 
eminent, distinguished, மேன்மையு 
ள்ள, மதிமையுள்ள, £ீர்த்தியுள்ள. 

Con- “spic ‘u-ous-ly, adv. தெளிவாய், வி 
ளக்கமாய், அலாம்பரமாய், £ீர்த்தியா 
ய், மேன்மையரய். 

Con-spic'u-ous-ness, 5. தோற்றம், பிர 
காசம், விளக்கம், ர்த்தி. | 

Con-spir'a-cy, க et tec ச 
Con-spi-ra’tion,. ‘ § இயேரசனைக்கூட் 

டம், அரசாட்சிக்கெதிரிடைச்சங்க 
ம், இராசதுரோகம். 
as tendency, . ஒத்திக்கை, சர்த்திக் 
கைர் 

Con-spir'ant, a. அராலேகனை யுள்ள. 
Con-spir’a-tor, s. இராசதுரோகி, இரா 

சவிரோதி, சதியோசனைக்காரன். 
Con-spire’, v. n. தரரலோசனைபண்ணு 

தல். 
against, சதியோசனைபண்ணுதல், வி 

| ரோசமாயோசித்தளி, 
Con-spir’er, s. சஇியோசனைக்காரன். 
Con’sta-ble, s. ஊர்க்காவற்காரன். 

Con’sta-ble-ship;, 8.  ஊர—ர்க்காவலுத்தி 
யோகம். — 

Con’stan-cy, 8. J%venw, அசையாமை, 
தளம்பாமை, இடைவிடாமை, ஊக் 
கம், தொடர்பு, WMG OW, ௮சலனம், 
நிச்சயம், உண்மை. 
of married men, பத்தினிலிரதம். 
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ofa married woman, பதிவிரதம. 
such a person, ug Sef, பதிவிரதை, 

பத்தா, பதி, 
Con'stant, a. நிச்சயமான, கிக், 
அசையாத, மாறாத; இடைவிடாத, 
விடாப்பிடியான. 

Con'stant-ly, adv. நித்தியமாய், தனம் 
தினமும், விடாப்பூட்டாய், 

Con'stel-late, v. n. ஏsபிரகாசமாகுதல், 
எகசோதியாகுதல். 

Con-stel-la’tion, s. ஒவ்வொருராசியை 
ச்சேர்ந்தமின்றொகை, இராசிட்சத் 
திரம், தாராபந்தி, தாராகணம். 

Con-ster-na'tion, 8. பிரமிப்பு, ஏக்கம், 
கலக்கடி, தத்தளிப்பு, திட்காட்டம், 

தில். 
to be in consternation, ஏங்குgதல், ௧ 

லக்கடிபடுதெல், தத்தளித்தல். 
Con'sti-pate, v. a. இறக்குதல்; உறை 

வித்தல், அடக்குதல், 
to make costive, woம்வரட்டுதல், ம 
லம்பந்தித்தல், மலச்சிக்காக்குதல். 

Con-sti-pa'tion, s. ev FAEG, மலப்பம் 

தம், இறுக்கம், உறைவு. 
Con-stit'u-ent, s. ஏற்படுத்துவோன், நி 

யமிப்போன், மூலப்பகுதி, மூலப்பி 
ரகிருதி. 

Con-stit’u-ent,d. மூலமான சுயாபமான. 
part, BM, தாது, கலை, மூலப்பகுதி, | 
மூலப்பிரகிருதி, 
principles, ஒருங்கிணைந்தது; கூடிய 
அ, மூலாதாரம், அஸ்திபாரம், 

Con’ sti-tute, 0.4. ஏற்படுத்தல், உண் 

டாக்குதல், உறுதிப்படுத்தல்; நிலைப் 
படுத்தல். 

Con'sti-tu-ter, 8. ஏற்படுத்துவோன், உ 
ண்டாக்குவோன். 

Con-sti-tii'tion, s. எற்பாடு; கட்டப்பா | 
டு, நியமம், பந்தம். 

bodily, சரீரவியல்பு, தேகபந்தம். 
healthy, சகசரீரம், சவுக்கியதேகம். 
rules of government, நியாயப்பிரமா | 
ணம், இராச்சியப் பிரமாணம். 
state of being, தன்மை; இயல்பு. 

of mind, மனச்சுபாபம். 
Con-sti-tu'tion-al, a. இயல்பான, பிற 

ப்புவாசியரன, ஞாயப் பிரமரணத்துக் 
கேற்ற, 
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disease, சென்ம 
நொய். 

Con-sti-tiition-al-ist, தேசப் பிரமா 
Con-sti-tw'tion-ist, * வைல், 
Con-sti-ti-tion-al'i-ty, s. சேசப்பிரமா 

ணத்துக்ணெக்கம், சேசவழக்கத்துக் 
குரியது. 

Con-sti-tu’tion-al-ly, «dv. இயல்பாய், 

சுபாபமாய், நியாயமாய், தேசவழக்க 
மாய். 

Con'sti-tu-tive, a. ஏற்படுத்துதற, உண் 
 டாக்குநறெ, 

Con-strain’, v. d, அடக்குதல், இறுக்கு 
தல், கட்டாயம்பண்ணுதல், நெருக் 
குதல், பலபந்தம்பண்ணுதல். 

Con-strain'a-ble, 4. sடi்டரயம்பண்ண 

ப்படத்தக்க, 
Con-strain’er, 8. sட்டாயப்படுத்துவோ 
ன், பலபந்தக்காரன். 

Con-straint’, s. அடக்கம், ஒடுக்கம், ௧ 
ட்டரயம், நெருக்கம், கட்டமுகனை, 
பலபந்தம், வரராவந்தி, இவெரந்தி. 
self constraint, சன்ன டூச்கம், தன்ன 
மைவு,இசசையடக்கம்,கட்மொனம். 

Con-strict’, v. a. கLட்டுதல், சுருக்குதல், 
இறுக்கல். 
contract, சுருக்குதல், ஓக்குதல். 

பரவணிலியாது; 

 Con-stric’tion, s. 6.0, சுருக்கம், ஓடு 
க்கம், 

Con-strict’or, s. eAsரம்பு 

as serpent, பெரும்பரம்பு; மலைவிரி 
யன். 

Con-string’ent, s. சருக்குகிற, இறுக்கு 
கெ. 

Con-struct’, v. 4. கட்டுதல், இயற்றுத 
ல், எதெதல், உண்பெண்ணுதல், நிரு 
மித்தல், ஏற்படுத்தல், பொருத்துதல். 
a fable, romance, &c.,sதைகட்கெல். 
arule, &c., இட்டங்கட்கெல், GS 

திரஞ்செய்தல், குத்திரித்சல், அருவங் 
கட்டுதல், பிரமாணித்தல். 

Con-struct’er, s. sட்டுிறவன், உருவா 
க்குவோன், உண்டாக்குவோன். 

 Con-struc'tion, s. ஜணிப்படெத்துகை, ட 
ணைப்பு, Oy, கட்டு, இசைப்பு. 
as meaning, explanation, உரை, ௮ 

ரத்தம். 
in algebra, இரெகாரிருதி. 
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in geometry, இரேகாரெதி. 
in grammar, செொறற்றொடை, சொற் 
புணர்ச்சி 

Con-struc'tion-al, a. இணைப்பான, கட் 
டுவேலையான, சொற்சந்தியான. 

Con-struct’ive, a. கட்டுப்பாடான, சொ 
ற்சந்திக்குரிய. 

Con-struct'ive-ly, adv. இசைவின்படி, 
இசைவாய், சொற்சந்தியாய். 

Con'strie, v. a. sகருத்துரைத்தல், உரை 
சொல்லல், துப்பாசபெண்ணல், மொ 
ழிபெயர்த்தல். 
omens, கிமித்தம்பார்த்தல், நிமித்தசா 
ஸ்திமுரைத்தல், சோசியமுரைத்தல், 
poetry, &., பயனுரைத்தல், அருத்த 
ம்பண்ணுதல், உரைபண்ணுதல். 

Con'stu-prate, v. a. கற்பழித்தல், மான 
பங்கப்படுத்தல். 

Con-stu-pra'tion, 8. கற்பழிப்பு,பங்கம். 
Con-sub-stan'tial, a. சங்காத்தமுள்ள,எ 

கசுபாபமுள்ள. 
Con-sub-stan'tiate, v. a. சங்காத்தம்ப 

ண்ணுதல், ஏகசுபாபமாக்குதல், ஓரி 
யல்பாக்கல். 

Con-sub-stan-ti-a/tion,. 8. சங்கதம், ஏக 
தன்மை. 

Con'sul, 8. பிரதிகாவலன், உபராசன், 
பரதேசவியாபாரவிசாரணைக்காரன். 

Con'su-lar, a. பிரதிகாவலனுக்கடுத்த. 
Con'sul-ate, s. பிரதிகாவலத்துவம். 

Con'sul-ship, s. பிரதிகொவலனுத்தியோ 
கம். 

Con-sult’, v. a. ஆலோசித்தல், உசாவு 
தல், யோசித்தல். 
a diviner, கட்டுக்கேட்டல், குறிகே 
ட்டல். 

Con-sult', v. n. உசாவுதல், Gunso, 
கேட்டல், ஆலோசனைபண்ணுதல. 

Con-sult-a'tion, 8. ஆலோசனை, உசா, 
உசாவு, கும்ச்சி. 

Con-sult’er, 8. ஆலோசனைபண்ணுவோ 
ன், யோசனைகாரன். 
with familiar spirits, QAர்தரிிி, 

Con-sim'a-ble, a. செலவி கச்ச 
ழியக்கூடிய. 

Con-stme’, v. a. அழித்தல், பக்; 
நாசப்படுத்தல், அறுத்தல். 
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to destroy, நிருமூலமாக்குதல், அழி 
தீதல், திர்த்தல், நாசப்படுத்தல். 
to devour, பட த்தல், இன்னல். 
as fire, எரித்தல், சுடுதல், தீய்த்தல், த 
கித்தல், பட் த்தல். 
to use up, or exhaust, செலவழித்த 
ல், செல்வ்பிண்ணும்ல், 

Con-stme’, ». n. மெலிந்துபோதல், உச் 
ஒப்போரதில்! சிதைதல், தேய்தல், ௮ 
ற்றுப்போதல். 
to be exhausted, சமைதல், செல்வழி 
தல், தீர்தல், மாளுதல். 

Con-stm’er, 8. அழிப்போன், செலவி 
டுவோன், பட்சிப்போன். 

Con-stm'ing, a. பட்சணிக்நெ, பட் 

கீறெ, அழிக்றெ, தேய்க்கறெ.  _ 
Con'sum-mate, ». a. சத்தியாக்குதல், த 

ர்த்தல், நிறைவேற்றுதல், முடித்தல். 
to be consummated, தர்தல், நிறைவே 

அதல், முடிதல், சித்தியாதல். 
Con-sum'mate, a. தீர்க்கமான, திருத்த 

மான, திட்டமான, நிறைவான, பூர 
ணமான. 

Con-sum'mate-ly, adv. திர்க்கமாய், தி 
ருத்தமாய், திட்டமாய், பூரணமாய். 

Con-sum-ma’tion, 5. நிறைவு, அனுகூ 
லம், நிறைவேற்றம், பூரணம், pees 

முடிவு. 
of marriage, Sara As. 

Con-sump'tion, s. அழிவு, சேதம், கே 
டு, wba, தேய்வு. 
actual, சென்றசெலவு. 
the disease, sயரோகம், ஈழை, சய 
ரோகம், சயரோய், சயபித்தம். 
of money, பணச்செலவு 
of stores, &c., செலவு, சமைதல். 

Con-sump'tive, a. மெலி, கயரோக 
முள்ள, சயரோகமுள்ள. 

Con-sump'tive-ly, adv. sயரோகமாய், 
மெலிவாய். 

Con-sump’tive-ness, 8. sயரோகத்தன் 
மை, ஈழைத்தன்மை. 

Con-tab’u-late, v. a. பலகைபரவுதல், ம 
ச்சுப்பரவுதல். 

Contact, s. கூட்டம், சங்கம், 
மை, பரிசம், ஊற, 

ஒற்று 
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to come in contact, Gor_OAga, படு 
தல், தொடுதல், ஓட்டுதல், தட்பெபடு 
தல், UMASS. 

Con-ta’gion, s. தொற்று, பற்று, பரிசம். 
Con-ta'gious, a. தொற்றான; ஒஓட்டத்த 

க்க, பிடிக்றெ. 
disease, தொற்றுநோய். 
fever, தொற்றுககாய்ச்சல். 

Con-ta’gious-ness, s. தொற்றுகை, பற 
துகை, பிடிக்கை, ஓட்டுகை. 

Con-tain’, v. a கொள்ளல், அடக்குத 

ல், பிடித்தல். 
Con-tiin’, v. n. இச்சையடங்குதல், ௮ 

மைதஜல். 
Con-tiin’a-ble, a. கொள்ளத்தக்க, கொ 

ள்ளக்கூடிய, அடங்கக்கூடிய. 

Con-tam/in-ate, v. a. sறைப்படுத்தல், 

அழுக்காக்குதல், அசுரிப்படுத்தல், F 

ட்டாக்கல். 
Con‘tam-in-ate, a. பழுதாக்கப்பட்ட, 

கறைப்படுத்தப்பட்ட. 

Con-tam-i-na'tion, s. தீட்டு, ௮௬9, ௧ 

றை. 
Con-temn’, v. a. இகமுதல், கொஞ்சப் 

படுத்துதல், நிந்தித்தல், பழித்தல், G 

ஞசிற்படுத்தல். 
Con-tem'ner, s. இகழ்வோன, நிந்தனை 

காரன், பழிப்போன், விதூஷிகன். 

Con-tem'per, ». a. அமைத்தல், பதப்ப 

டுத்தல், தணித்தல். | 
Con-tem'per-a-ment, 8. தணியுந்தன் 

மை, மத்திம£ீருக்குவருகை, 

Con-tem'per-ate, v. a. தணித்தல், பதப் 
படுத்தல், 

Con-tem-per-a'tion,s. சமநிலையாக்குஞ் 
செயல், தணிப்பு. 

Con-tem’plate, v. a. தியானித்தல், Gs 

A550, ஆராய்தல், நினைத்தல், அனு 
சந்தித்தல். 

நம் tion, 8. தியானம், His 
னை, ஆராய்ச், அனுசந்தானம், நினை 
வு; யூகிப்பு, யோகம். 

Con-tem’pla-tive, a. iin tani, சி 
ந்தனையுள்ள, நினைவுள்ள. 

Con-tem'pla-tive-ly, adv. Aயொனமாய், 
நினைப்பாய், சிந்தனையாய், wes 
பராய். 
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Con'tem-pla-tor, s. இயானக்கர்ரன், தி 
யானவான், Cun. 

Con-tem-po-ra’ne-ous, TEE ரலத் 
Con-tem’po-ra-ry, os ee oi 

சகவாசமுள்ள, தற்காலத்திலுள்ள. 

Con-tem’po-ra-ry, 8. சகsகாலவரா9ி, தற் 
anv Fal). 

Con-tempt’, s. அசட்டை, நிந்தனை, நி 
ந்தை, இகழச்சி, அவமதிப்பு, பழிப் 
டு, நிஸ்காரம், அலட்சியம். 

Con-tempt'i-ble, a. நிந்திக்கப்படத்தக் 
க, நிஸ்கரிக்கத்தக்க, நீசத்துவமான. 

Con-tempt'i-ble-ness, s. இழிவு, tes 
அவம். 

Con-tempt'i-bly, adv. இழிவாய், ஈீசமா 
ய், அற்பமாய். 

Con-tempt'u-ous, a. Aந்திக்கற, தூஷி 

கீற, இகழ்றெ, 
behavior, நெறிப்புகடை, 
டை; இடம்பம், 
remarks, பரிகாசப்பேச்சு,பழிச்சொ 
ல், இழிவுச்சொல், அவமதிச்சொல், 

Con-tempt'u-ous-ly, adv. இகழ்ச்சியொ 
ய், பரிகாசமாய், அ௮வமதியாய். 

Con-tempt'u-ous-ness, 8. Dope, பரி 
காசம், ௮வமதிப்பு, விம்பு. 

Con-tend’, vn. பொருதல், சண்டை 
செய்தல், பிணங்குதல். 

லிம்புந 

in argument, தருக்கத்தல், விவாதஞ் 
செய்தல். 
in war, யோராடுதல், யுத்தஞ்செய்த 
ல், மலைதல். 

Con-tend’er, s. வாதாடி, தருக்கசாலி, 
சண்டைக்காரன், விரோதி. 

Content’, s. wனத்திருத்தி, இருத்தி, பூ 
ரிப்பு; அமைதி, மனரம்மியம். 
as contents, (which see.) அடக்கம். 

Con-tent’, v. a. பிரியப்படுத்தல், மனர 
wid WILT ESO. 

Con-tent’, a. மwனரம்மியமான, பூரிப்பா 
ன, ஆறுதலான. 

Con-tent'ed, a. இருத்தியுள்ள, போது 
மென்றமனமுள்ள. 

to be contented, பூரித்தல், மனரம்மி 

யப்படுதல். 

Con-tent’ed-ly, adv. wனரம்மியமாய்,ம 

னஆறுசலாய், அமைதியாய், 
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Con-tent’ed-ness, 8. ரன அமைவு, மன | 

ரம்மியம், மனப்பூரிப்புமனவா அதல். 

Con- ten'tion, 8. வாக்குவாதம்; விவாத 

ம், பிணக்கம், முரண்டு. 

ள்ளி சண்டை, ன்னு nd 

க்கு. 

Con-ten'tious, a. குழப்பமுள்ள, சண் 

டை யுள்ள, வாக்குவாதமுள்ள. mn 

Con-ten ‘tious-ly, adv. சண்டையாய், G 

ழப்பமாய், தருக்கமாய். 

Con-ten'tious=ness, 8. குதர்க்கம், சண் 

டைத்தனம், முரட்டுத்தனம், தருக்க 

ஞ்செய்றெகுணம். 
Con-tent'less, a. சமாதானமில்லாத, ஆ 

அதவில்லாத, மனரம்மியமற்ற, அமை 

வற்ற. 

Con-tent'ly, adv. சமாதானமாய், ஆறுத 
லாய், அமைதியாய், இரம்மியமாய். 

Con-tent'ment, s. vனரம்மியம், அமை 

த, பரிபூரணம், திருத்தி, பூரிப்பு. 
Con'tents,s. அடக்கம், அடங்யெவை 

கள். 
of a book, அடக்கம், யொழிப்பு. 
of a box, உள்ளடங்யெபொருள்கள். 

ofa field, wou. 

of a letter, £ட்வொசகம், காதிதத்தி 

ன்பொழிப்பு, உடல்வாசகம். 
Con-term'in-ate, 4. ஓரெல்லையுள்ள, ௪ 

ரிமட்டமுள்ள. 

Con-term’in-ous, 4. எல்லையுள்ள, மட் 
டுள்ள, அடுத்த, அயலான. 

Con'test, s. சண்டை, போர், யுத்தம். 
in words, வாதம், விவாதம், வாக்கா 
வாதம். 

Con-test', ». சண்டையிடித்தல், யொ 
ருதல். 
to dispute, வாக்குவாதம்பண்ணல், 
எதிர்நியாயம்பேசல். 

Con-test'a-ble, 4. சண்டைக்கேதுவா 
ன, வாக்குவாதமுள்ள, தருக்கம்விளை 
விக்றெ, யுத்தமுண்டாக்கத்தக்க. 

Con-test-a'tion, 5. சண்டை, யுத்தம், த 
GSE. 

Con-test'ing-ly, adv. சண்டையாய், வா 
க்குவாதமாய், Qeonw. — 

Con-test'less, a. சண்டையில்லாத, த 
ருக்கத்துக்டெமில்லாத, வழக்கற்ற, 
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Contexts. Qதெொடர்்கவசனம், தொடி 
த்தகருத்து, குளகவாக்கியம். 

Con-text’, a. பின்னப்பட்ட, நெருங் 
யெ. த 

Con-text'ure, 8. பின்னல், பன்னினடு 
யல், சம்பர்தம். 

Con-ti-gu’i-ty, இட்டு மானம், 
Con-tig'u-ous=ness, ™ ண்ணு 

சமீபம்; அண்டை. i 
Con-tig'u-ous, a. சமிபமான, அடுதெத. 
Con-tig’u-ous-ly, adv. அடுக்க, Gaga 

க, அயலாக, அணுக. 
Con’ti-nence,  இச்சையடக்கம், A 
Con'ti-nen-cy, * . றை, நெறி, சுத்தம். 
Con’ti-nent, s. கண்டம், தேசம், வரு 

டம். 
Con'ti-nent, a. இச்சையடக்கமுள்ள, 

மனரம்மியமான, நெறியுள்ள, நிறை 
யுள்ள. 

Con-ti-nent'al, a. sண்டத்துக்கடுத்த, 

தேசத்துக்கடுத்த. 
Con'ti-nent-ly, adv. Or Aunts, கற்பா 

ய், சுத்தமாய். 
Con-tin'gence, Ben wy vent 
Con-tin’gen-cy, s. + மை, சந்தேகம், ரி 
Con-tin'gent, ) ச்சயமில்லாமை,த 
ற்செயலானது, இடைச்சம்பவம். 

Con-tin’gent, a. இடையூரான, தற்செ 
யலரன. 

Con-tin’ ‘gently, adv. தற்செயலாய். இ 
டைச்சம்பவமாய். 

Con-tin'u-al, a. இடைவிடாத, ஓயாத, 

நித. ' 

Con-tin'u-al-ly, adv. நித்தியமாய், இ. 
டைவிடாமையாய், நிலையாய், தொ 
டர்ச்சியாய். 
very often, gogo, விடாப்பூட் 
ரய. 

Con-tin'u-al-ness, 8. லிடாப்பூட்டு, ஙி 
தம், இடைவிடாமை. 

Con-tin'u-ance, இடைவிடாமை 
Con-tin-u-a'tion, ~ Savane நீடிப் 

பு; தொடர்ச், சந்ததம். 
Con-tin'u-a-tor, 8. Aி’oைநிற்கெறவன், ஓ 
யாதவன், விடராதுரிற்பவன். 

Con-tin'ue, v. a. நிலைப்படுத்தல், தரிக்க 
ச்செய்தல். 
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a series, தொடுத்தல். 
Con-tin'ue, v.n. நிலைத்தல், நிற்றல்; த 

ங்குதல், நீடித்தல், தொடர்தல். 
 Con-tin'u-ed-ly, adv. நெடு, விடாம 

ல், தினமும், அனுதினமும், இடை 
விடாமல். | 

Con-tin'u-er, s. நிலைநிற்திறவன், தொ 
டர்வோன். 

Con-tin'u-ing, a. தரிக்கிற, நீடிக்றெ, ஙி 
லைநிற்றெ, 

Con-ti-niii-ty, s. டப்பு; ஒயாமை, வி 
டாமை, தொடர்ச் 

Con-tin’u-ous, a. தொடர்ச்சியுள்ள, நி 
லையுள்ள. 

Con-tin’ u-ous-ly, adv. நெடுக, விடாப் 
பூட்டாய், தொடையாய். 

Con-tort’, v.a. இரித்தல், கிகுக்குதல்,. 

முறுக்குதல், 
Con-tor'tion, s. திரிப்பு; திருகல், முனு 

க்குகை. 
of the nerves, வவிப்பு. 
of a serpent, செளிதல், புரள்தல், 

Con-téur’, s. பரும்படியாய்வரைந்தகு 
திப்பு; சாயல், ஆகிருதி, மாதிரி, சா 
ங்கம். ‘ 

Con'tra, adv. எதிராய், மாறாய், எதிர்ம 
றையாய், விரோதமாய், 
attraction, எதிர்கருஷணம், எதிரிமு 

Cys 
Con’ tra-band. 8. கள்ளசசாமான், கள்ள 

வியாபரரம்,கள்ளச்செட்டகெகுவிரோ 
தமான பிரமாணம். 

Con'tra-band, a. sகள்ளச்செட்டான, த 
டைபண்ணப்பட்ட. 
goods, கள்ளச்சரக்கு, கள்ளஉடை 
மை, 

Con'tra-band-ist, s. sகள்ளலியாபாரி. 
Con'tract, s. உடன்பாடு, பொருத்தம், 

உடன்படிக்கை, கட்டு, நியமம். 

by Job, குத்தகை. 
ம் Vs Gr சுருக்குதல், குறைத்த 

ல், ஒடக்குதல், குறுக்குதல், நெருக் 

குதல். 
to betroth, wணவாக்குக்கொடுத்தல், 
to cramp, &௦., மிடித்தல், கொளுவு 
தல், சளுக்குதல், நெருக்குதல். 

»a bargain, பொருந்துதல், உடன்படி 
க்கைபண்ணுதல். 
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adebt, சடன்படுதல், சடனவாங்கு 
தீல், கடனசுமத்தல்., 
a job, குத்தகையாய்ப்பொருர்துதல. 
a quality, கொள்ளுதல், பிடித்தல். 
rays, as setting sun, குவித்தல், கூப் 
புதல், Drea Cha HEeGseo. 
rust, &c., கறைபிடித்தல், களிம்புபி 

டித்தல், கறள்பிடித்தல். 
Con-tract’, v. n. சுருங்குதல்; குறைதல், 

ஒெகுதல், குறாவுதல், உடனபடிக் 
COE LI COT GOH) FSV. 
as a flower, குவிதல், கூம்புதல். 
to be contracted, as the limbs, @» 
ண்டுிதல், வாங்குதல். 

Con-tract'ed, a. சருங்கின, ஒடுங்கின. 
as agreed, வாக்குப்பண்ணப்பட்ட. 

Con-tract'ed-ly, adv. சுருங்க, qa, 
ஒடுங்க, OaGa. 

Con-tract'ed-ness, s. Oa@éaw, ஒடுக் 
கம், 
as stinginess, dOசனம், உலோபம். 

Con-tract'i-ble, a. சருங்கத்தக்க. 
Con-tract'i-ble-ness, 5. சுருங்கத்தக்கத 

ன்மை. 
Con-trac'tion, s. சருக்கம், நெருக்கம், 

ஒடுக்கம், அடக்கம், இடுக்கம், 
as SIN, பாவஞ்சுமத்தல், பழிப்படுதெல். 
of a nerve, &c., சாக்கு, வலிப்பு, 
வாங்கல். 
by gout, rheumatism, &c., erதமுட 
க்கம், வாதப்பிடிப்பு. 

Con-tract’or, s. யொருத்தக்காரன், உட் 
ன்படிக்கைபண்ணுவோன். 

Con-tra-dict’, v. a. மறுத்தல், அர்த்தப் 
பேசுதல், தடுத்தல், ஆட்சேபித்தல். 
one’s self, கூறியதைமறுத்துக்கூறல், 

மறுத்துரைத்தல். 
Con-tra-dic'tion, s. எதிர்ப்பேச்சு, மறு 

ப்பு. 

inconsistency, ஒவ்வாமை, ஒத்திரா 
மை, இசையாமை. 
of a witness, சாட்சமொறுபடுகை. 

Con-tra-dic'tion-al, a. ஒவ்வாத, பொரு 
ந்தாத. 

Con-tra-dict'o-ri-ly, adv. ails, வி 

ரோதமாய், மாறுபாடாய், எதிரிடை 
யாய். 

Con-tra-dict'o-ri-ness, $. எதிரிடை. 
Ww: 
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on-tra-dict'o-ry, @. விரோதமான, ௭ 
திரிடையான, மறுக்கிற, 

Con-tra-dis-tinct', 4. வேற்றுமையான, 
எதிரான, மாறான. 

Con-tra-dis-tinc'tion, s. வேற்றுமை, ௭ 

திர், மாறுபாடு, 
Con-tra-dis-tinct'ive, a. வேற்றுமையா 

ன; மாறான. 
Con-tra-dis-tin'guish, v. a. எதAிரொத்து 

ப்பார்த்தல். 
Con-tra-in-di-ca/tion, s. எதிர்க்குறிப்பு. 
Con-tra-pose’, v. a. எதிராகவைத்தல். 
Con-tra-po-si'tion, 8. எதிர்நிலை. 
Con'tra-ries, s. (pl.) எதிரானவைகள், 

மாருனவைகள். 
Con-tra-ri'e-ty, 8. எதிர், விரோதம். 
Con'tra-ri-ly, adv. எதிராய், பகையாய், 

விரோதமாய், மறுதலையாய். 
Con’tra-ri-ness, s. 797, பகை, விரோ 

தம். 
Con-tra/ri-ous,a. எதிரான விரோதமான. 
Con’tra-ri-wise, adv: எதிராய், மாறாய். 
Con'tra-ry, s. ஏர், எதிரிடை, விரோ 

தம், மற்றைப்புறம். 
Con'tra-ry, a. எதிரிடையான, விரோ 

தமான, மற்றைப்புறமான. 
Con'trast, s. விரோதஉவமை. 
Con'trist’; v. a. ஏதிர்வைத்தல், வேற்று 

மைதோன்றவைத்தல். 
Con-tra-véne’, v. a. எதிர்த்தல், தடுத்தல், 

குனுக்கேவருதல், விரோதித்தல். 
Con-tra-vén'er,. s. எதிரி, தடைசெய் 

வோன், மறுப்போன், விரோதி. 
Con-tra-ven'tion, s. எதிர்ப்பு, தப்பு, 

மறுப்பு, விரோதிப்பு. 

Con-tra-ver'sion, 8. எதிர்ப்பக்கமாகு 
கை, மறுபக்கமாகுகை. 

Con-trib’u-ta-ry, a. இறைகொடுக்றெ, 
ஆயங்கொடுக்நிற , துணைசெய்நறெ, 

Con-trib'ute, v. a. உதவுதல், ஈதல், ஒத் 
தாசைசெய்தல். 

Con-trib'ute, v. n. உதவுதல், THANG 

தல், கொடுத்துதவுதல். 
Con-tri-bi'tion, s. உதலி, உபகாரம், & 
ன்கொடை, ஈகை. 
box, மகமைப்பெட்டி, ஈட்டப்பெ 
ட்டி. ~ 
as levy, af, இறை, கப்பம், 
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of money, wsew, பணக்கொடை. 
Con-trib'u-tive, a. aan, ஒத்தாசையு 

ள்ள, சகாயஞ்செய்றெ. 
Con-trib'u-tor, s. உதவிக்காரன், ஒத்தா 

சைக்காரன், உபயோதி. 

of property, கொடையாளன், உப 
காரி, 

Con-trib'u-to-ry, a. உதவிசெய்கிற, உ 
பகரணமான, உபயோகமான. 

Con'trite, a. nைவுள்ள, நொருங்கன, 
பச்சாத்தாபமுள்ள,; அக்கமுள்ள. 

mind, நைந்தமனம், பச்சாத்தாபமுள் 
ளமனம். 

Con'trite-ly, adv. nNைவாய், மனஸ்தாப 
மாய், 

Con'trite-ness, s. யச்சாத்தாஎம், மனஸ் 
தாபம். | 

Con-tri'tion, s. werCan, மனநைவு; ம 
னஸ்தாபம், பச்சாத்தாபம். 

Con-triv'a-ble, a. யேோசிக்கத்தக்க, யோ 
சிக்கக்கூடிய. 

Con-triv'ance, 5. உபரயம், குழ்ச்சம், G 
Hr. | 
as fiction, &c., 
தகத்தியம். 

Con-trive’, v. a. உபரயம்பண்ணுதல், 

குழ்ச்சபண்ணுதல், இயற்றுதல், தொ 
டுத்தல். 

Con-triv'er, 8. கசுழ்ச்சக்காரன், wee 
பாவிகன், மனேகற்பிதன். 

Con-trol’, s. sணக்குப்புத்தகம், பேரே 
டு, இடாப்பு. 
as power, YOFMS, ஈடத்துகை, தத் 
அவம். 

Con-trol’, v. a. ஆனாதல், கட்டுப்படுத்த 
ல், கீழ்ப்படுத்தல், கையாளுதல், அட 
க்குதல், கடத்துதல். 

Con-trol'la-ble, a. அடங்கக்கூடிய, ௧ 
ட்டுப்படுத்தக்கூடிய, அளப்படக்கூ 
டிய, ஈடத்தப்படக்கூடிய. 

Con-trol’ler, s. ஆளுகைசெய்வோன், 
விசாரணைக்காரன், மேல்விசாரணைக் 
காரன், கண்காணி, கத்தன். 

Con-trol'ler-ship, s. sண்காணிப்பு, ஆ 
ளூகை, கத்தவ்வியம். 

Con-trol'ment, s. ஆளுகை, அடக்கு 
கை, கட்டாயம்பண்ணுகை, Fp 

. டத்துகை. 

கட்டுக்கதை, கற்பி 



CON 

as opposition, எதிரிடை, விரோதம். 
Con-tro-ver'sa-ry, a. தருக்கமுள்ள, வி 

வாதமுள்ள. 
Con-tro-ver'sial, a. sருக்கமான, வாதா 

ன, வாக்குவாதமுள்ள. 
Con-tro-ver'sial-ist, s. தருக்கசாவி, வா 

க்குவாதி. 
Con'tro-ver-sy, 8. தருக்கம், வாது, வாக் 

குவாதம், வழக்கு, வியாச்சியம், வி 
வாதம். 

Con'tro-vert, v. a ஏதிர்பேசுதல், எதிர் 
நியாயம்பேசுதல், தருக்கித்தல், மறுத் 
தல், விவாதம்பண்ணுதல். 

Con'tro-vert-er, தருக்கசாலி, எதி 
Con'tro-vert-ist, ன்ற 

9, மறுத்துரைப்போன், விவாதி. 
Con-tro-vert'i-ble, a. தருக்கத்துக்கிட 

மான, அசாத்தியமான, பிசகான. 
Con-tu-ma’'cious; a முரணான, அமை 

யாத, அடங்காத, கீழ்ப்படியாத, கே 
ளாத, வசையாத. 
to be contumacious, ௭திருரைத்தல், 

முரண்டபண்ணுதல், பிடிவாதம்பண் 

ணுதல். 
Con-tu-ma’cious-ly, adv. இறுமாப்பாய், 

கேளாமையாய், முரணாய், முட்டா 
ட்டமாய். 

Con-tu-ma/cious-ness, s. அடங்காமை, 
பிடிவாதமானதன்மை, குறும்புத்தனம். 

Con'tu-ma-cy, 8. பிடிவாதம், அமையா 
மை, கேளாமை, முரண்டு. 
in law, அடாதது. 

Con-tu-mé'li-ous, a. இறுமாப்புள்ள, ௮ 

கந்தையுள்ள ,பெருமையுள்ள, நிர்தை 
யுள்ள, குறும்புள்ள. 

Con-tu-me’li-ous-ly, adv. 
இறமாப்பாய். 

Con-tu-mé'li-ous-ness, s. இடும்பு, இக 

La, bogs, இடக்கு. 
Con'tu-me-ly, s. இறுமாப்பு, நிந்தை, மி 

ந்தைப்பேசசு. 

Con-tise’, ». a. கொப்படுத்துதல், தகர் 
தீதல், நெரித்தல், நொறுக்குதல், CH 

க்குதல், காயப்படுத்துதல், இடித்தல். 
Con-ti'sion, s. இடிப்பு, தகர்ப்பு, BAL 

பு; கொறுக்கு, மாவாக்குகை., 
in surgery, sAவு. 
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Co-nun’drum, s. Aத்திரப்பேச்சு, நொ 
டி; விகெதை, சிலேடை. 

Con-va-les'cence, 8. es, சொஸ்தம். 
Con-va-les'cent, a. சொஸ்தமடைறறெ, 

சுகமாெ, 
to be convalescent, சுகங்காணுதல், 
சுகப்படுதெல். 

Con-vén'a-ble, a. சங்கமிக்கத்தக்க, க 
டத்தக்க. 

Con-véne’, ». a. கூட்டுதல், சோத்தல். 
Con-véne’, v. n. கூடுதல், சேர்தல். 
Con-vén'er, s. சேர்ப்பொன், சங்கத்தி 

ற்கழைப்போன். 
Con-vén’i-ence, இசைவு, ஏற்றத 
Con-vén'ien-cy, i : ன்மை. 

as commodiousness, சாவகாசம், ௬ 
கம், AFH, சகாயம். 

Con-vén'ient, a. ஒத்த, இசைவான, சா 
வகாசமான, வசதியான, சரிப்படுதிற, 
time, opportunity, ஏற்றசமயம், ஒத்த 

சமயம், BOF WUD, சாவகாசமானதரு 
ணம், தற்சமயம். 
to be convenient, ஒத்துக்கொள்ளுத 
ல், வசதியாயிருத்தல். 

Con-ven/ient-ly, adv. இசைவாய், தகு 
தியாய், இலேசாய், சுகமாய், சாவகா 

சமாய், வசதியாய். 
Con-vén'ing, s. கூடுகை, சங்கமிக்கை. 
Convent, s. தறவோர்கூட்டம், முனி 

வர்வாசம், சன்னியாசிமடம். 
Con-vent'i-cle, s. கூட்டம், சற்சங்கம், 

இரகசியகூட்டம். 
Con-vent'i-cler, s. Aற்சங்கானுசாரி, அ 

ராலோசனைக்குச்சேருதிறவன். 
Con-ven'tion, s. சபைசேருகை, சேர்மா 
னம், ஐக்கம், உடன்பாடு, கூட்டம். 

Con-ven'tion-al, ad. வழக்கமான, உட 
ன்பாளெள. 
terms, பரிபாைத, 
ஙகேதம். 

Con-ven'tion-a-ry, 4. உடன்பாடுள்ள, 
உடனபிடிக்கையுள்ள. 

Con-ven'tion-er, 8. கூட்டத்தான், ௪ங் 
காத்தி. 

Con-ven'tion-ist, s. உடன்பிடிக்கைப 
ண்ணுெவன். 

Con-vent'u-al, s. சன்னியாசி, சன்னி 
யாசிமடவாசி. 

குழுஉக்குறி, ௪ 
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Con-vent'u-al, a. முனிவர்வாசத்துக்க 
டுத்த, அறவோர்நிலைக்குரிய. 

Con-verge’, v. n. AL்டுநிறது, மையம் 

நாடுநறெது, குவிறெது. 
Con-verg’ence, 8. மையத்துக்குவருகை, 

குவிவு. 

Con-verg’ent, a. மையம்நரடுதிற, மரு 
வற, அணைகிற, இட்டு. 

Con-vers'a-ble, a. சம்பாஷணையுள்ள, 
கூடிப்பேசுறெ, ஊடரட்டமான. 

Con-vers'a-ble-ness; s. வாசாலம், வ௪ 
னாப்பியாசம், சம்பாஷிக்குங்குணம். 

Con-vers'a-bly, adv. சம்பாஷணையாய். 

Con'ver-sant, a. sLமாட்டமான, பரி 

ட்சையான, பழக்கமான, ஊடாட்ட 
மான, பயிற்கயொன. 
to be conversant, ஊட_ரடுதல், பழகு 

தல், பயிலுதல், அப்பியீர்சமாதல், 

Con-ver-sa'tion, 8. சமவாதம், சம்பாஷ 
ணை, சல்லாபம், பரிமாற்றம். 
as intercourse, பழக்கம், சகவாசம், 
சம்வாசம். 

Con-ver-sa'tion-al, a. சமவாதத்துக்கடு 
த்த, சம்பாஷணைக்கடுத்த. 

Con'verse, 8. சம்பாஷணை, கடமாட்ட 
ம், ஊடாட்டம், பரிமாற்றம். 
familiarity, இரிடை, சையோகம். 

Con-verse’, v. n. பேசுதல், சம்பாஷித 
தல், கதைத்தல், அளவளாவுதல். 
to associate, சsசzரிதம்பண்ணுதல். 

Con'verse, a. எதிரான, மாறான. 
Con'verse-ly, adv. எதிராய், மறுதலை 

யாய். 
Con-ver’sion, 8. மாறுதல், சரடைதல், 

லிகாரப்படதெல். 
change of side, மvறகட்ப்படுதல். 
in theology, wனரந்திரும்புதல், Frou 

டுதல், நெறிப்படுதல், குணப்படுதல். 

Con-vers'ive, a. சம்பராவணையுள்ள, ஊ 

டாட்டமான. 

Convert, s. wwனந்திரும்பினவன், அன 
னியமதத்திற்சேர்ந்தவன். 

Con-vert', ». a. மாற்றுதல், குணப்படு 

தீதுதல், சீர்ப்படுத்துதல், திருப்புதல். 
to apply to one’s own use, sவர்தல், 
அபகரித்தல். 

Con-vert’, ». n. திரும்புதல், சர்ப்படுத 
ல, மனந்திரும்புதல், 
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Con-vert-i-bil'i-ty, s. பின்னான்றாகக் 
கூடியது, வேறுபடுத்தக்கூடியது, மா 
ற்றக்கூ டியது, மாறக்கூடியது. 

Con-vert'i-ble, a. wrறக்கூடிய, பதிலா 
கநிற்கக்கூடிய, ஒன்றுக்கொன்றுபதி 
லான; விகரரப்படத்தக்க, பிரதிபாவி 
யமான. 

Con-vert'i-bly, adv. wமாற்றுக்குமாறாய், 

இணையாய், இணைக்கிணையாய், பிர 
திபாவியமாய். 

Con'vex, 8. புறவளைவுள்ளது. 
Convex, a. புறங்கவிந்த. 
Con-vex'ed-ly, adv. பjுறங்கவிவாய். 
Con-vex'i-ty, 8. புறங்கவிவு. 
Con'vex-ly, adv. புறங்கவிவாய், புறங் 

கவிந்தவடிவாய். 
Con'vex-ness, s, (see Convexity.) yo 

ங்கவிந்தவடிவு. 
Con-vex'o-con'cave, 4. Ly ma tara) apt 

குடைவுமுள்ள, அகமும்புறமுங்கவி 

ந்த. 
Con-vey’, v. a. கொண்டுபோதல், கொ 

ண்டுவருதல், செலுத்துதல், கொடுத் 

தல், புறப்படுத்தல். 
sentiments, அருத்தங்கொள்ளுதல். 
to shore, or to bliss, sரைப்படுத்து 

தல், கரையேற்றுதல். 
Con-vey'ance, 8. வாகனம், ஊர்தி, 

by letter, உறுதிச்சட்டு, செல். 
Con-vey’an-cer, s. உறுதி்பண்ணிக்கொ 

டுப்போன். 
Con-vey'an-cing, a4. அ௮டைமுறிபண் 

ணுகை. 
Con-vey'er, 5. 

வாகனம். 
Convict, s. சறைப்பட்டவன், குற்ற 

வாளி. 
Con-vict', va. குற்றவாளியாகத்திர்த் 

தல். 
Con-vic'tion, s. குற்றவுணர்ச9ி. 

as opinion, மனறிதானம், மன எண் 
ணம். 

Con-vict'ive, 4. குற்றத்தையுணரத்தக்க. 
Con-vince’, v. a. உணர்த்துதல், விளக் 

குதல், காண்பித்தல், குற்றத்தையுண 

MESH, அறிவுறுத்தல். 
to be convinced of, நிச்சயித்தல், த 
ணிதல், நிசப்படுதல், 

கொண்டுபோதிறவன், 
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Con-vince'ment, s. குற்றமுணர்த்துகை. 
Con-vin'cer, 8. குற்றத்தையுணர்த்துறெ 

வன்; அறிவிக்கெறவன். 
Con-vin'ci-ble, a. குற்றத்தையுணர்த்த 

தீதக்க, அறிவிக்கத்தக்க. 
Con-vin'cing-ly, adv. உணர்த்தத்தக்கதா 

ய், நிச்சயப்படுத்தத்தக்கதாய். 
Con-vin'cing-ness, 8. உணர்த்துந்தத்த 

வம். 
Con-viv'i-al, a. விருந்துள்ள, உற்சவமு 

ள்ள, விறிங்லிள்? ஆடம்பரமுள்ள, 
கொண்டாட்டமுள்ள, அட்டோலி 
கீகமுள்ள, ஆலிக்கையுள்ள, களிப்பு 
ள்ள. 

Con-viv-i-ali-ty, s. உல்லாசம், கொண் 
டாட்டம், ஆடம்பரம், அட்டோலிக் 
கம். 

Con'vo-cate, v. a. வரவழைத்தல், கூட் 
டுதல். 

Con-vo-ca'tion, s. அழைப்பு, கூட்டம், 
சங்கம், FEB TEL. 

Con-voke’, v. a. சங்கங்கூட்டதெல், ௮ 

ழைத்தல், அழைப்பித்தல். 
Con'vo-lute, ? சுருட்டின, உருட் 
Con'vo-lu-ted, டுள்ள, திரட்சியா 

உருட்சியான். 
Con-vo-lt'tion, s. இரிப்பு, திரிவு; eG 

ட்டு, சுருள், உருட்சி 
Con-volve’, v. a. சற்றுதல், திரித்தல், ௪ 

ருட்தெல். 

to be convolved, இரிதல், சுருளூதல், 
உருளுதல். 

Con'voy, 8. தணைஞர், காவலர், மெய்கா 
வலர். 

Con-voy’, v. கூட்டிக்கொண்டுபோதல், 
தஅணைப்போதல், காவலாய்ப்போதல், 
கூ.டப்போகுதல். 

Con-vulse’, v. a. இAத்தல், இழுத்தல், வ 
வித்தல். 
as to shake, கGுலுக்குதல். 
to be convulsed, கறண்ததெல், வலித் 
தல், வாங்குதல், ஈர்த்தல். 

Con-vul’-sion, s. இசவு, இசிப்பு, இழு 
ப்பு, ஈரம்புவாங்கல், வலிப்பு, சன்னி. 
as tumult, சந்தடி, குழப்பம். 

Con-vul'sive, a. வலிப்புள்ள, குறண்டு | 
திற, இசிவுள்ள. 
fits; வலி, இசிவுசன்னி, 
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Con-vul'sive-ly, ne இசிவாய், வலியா 
ய், குறண்டலாய். 

Co'ne 
Coy 8. ¢ குழிமுயல். 

Coo, v. a. கூவுதல், எங்கல். 
Coo'ing, & கூவுகை. 
Cook, s. சமையற்காரன், பாகதாரி, ௪ 

யம்பாகன். 
Cook, v. a. சமைத்தல், அடுதல், ஆக்கு 

தல், பாகம்பண்ணுதல். 
to be cooking, சமையலாதல், பாக 
மாதல், Case. 

Cook’er-y, s. சமையல்வேலை, பாகவே 
லை, மடைவேலை. 
the science, went நூல். 

Cook’-house, அடுக்களை, மடைப் 
Cook'-room, » ¢ பள்ளி; சமையல்வீ 

டு, பாகசாலை, அட்டில். 
Cook’ing, s. சமையல், பரகம், சுயம்பா 

கம். 
Cook'-maid, s. சமையற்காறி. 
Cool, 8. குளிர்ச்ி, சீதளம், ஈரம், தண் 

மை, பசமை, சாந்தம், தளி. 
Cool, 0. a. குளிரப்பண்ணுதல், ஆற்றுத 

ல், தணித்தல், ஈரப்படுத்தல். 
Cool, v. n. தணிதல், ஆஅதல், குளிர்த 

ல், ஈரித்தல். 
ool, a. £தளமான, lithe, ஈரமான, 

பசுமையான, சாந்தமான. 
water, குளிர்ந்தடீர், தண்ணீர், 
winds, குளிர்காற்று, தவாதம். 

Cool’er, s. அனலாற்றி, வெப்பாற்றி, 
வெதுப்படக்கி 

Cool’-head-ed, a. அமைவடக்கமுள்ள, 
ஆராய்வுள்ள, வேகமற்ற, தண்மையா 

ன், சாந்தமான, தண்ணளியான. 
Cool'ish, a. ௪ற்றுக்குளிர்க்த, புல்லீர 

மான. 
Cool'ly, adv. குளிர்ச்சியாய்; அமைவா 

ய், அமைவடக்கமாய்; ஆராய்வாய், 
தண்மையாய். 

Coolness, 8. குளிர், குளிர்மை, ஈரம், த 
ண்மை, பசுமை, சீதளம். 
as want of friendship, 4 பில்லாமை. 

Coon, 8. PLL MD, புகையுறை. 
as matter working from the boxes of 
wheels, பண்டியுருளிலிருந்தகக்கும் 
நிணக்கறை., 
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Coop, 8. கரப்பு, கூடு, பஞ்சரம், குயி 
லாயம், குடம்பை, ஊற்றால், கோழி 
முதலியவடைக்குங்கூடு, 

Coop, v. a. கரப்பிலடைத்தல். 
Coop'er, 8. மrரத்தொட்டிமுதலானவை 

களைச்செய்யுந்தச்சன், கூமொடை 
வோன். 

Coop'er-age, s. மரத்தொட்டி முதலிய 
வைகளைச்செய்யுந்தொழில். 

' Co-op’er-ate, v. a. கூட்ச்செய்தல், க 
ட்டுவேலைசெய்தல் , உடன்வேலைசெ 
ய்தல. 

Co-op-er-a’tion, s. உடன்வேலை, கூட் 
டுவேலை, உபகரணம், கூட்டுவியா 
LITTLO. 

Co-op'er-a-tive, a, உடன்வேலையுள்ள. 

Co-op'er-a-tor, 8. உடன்வேலைகாரன், 
கூட்டுவேலைகாரன், உபயோதி. 

Co-or'di-nate, a. ஒத்த, ஒப்பான, FW 
மான. 

Co-or'di-nate-ly, adv. ஒத்ததாய், ஒப்பா 
ய்,சரியாய், இணையாய், சமநிலையாய். 

Co-or'di-nate-ness, சமநிலை, சரி 
Co-or-di-na'tion, . *” ¢ நிலை, ஒப்பு, ௪ 

ரி, நிகர், இணை. 
Coot, 8. sகருsfாரை, 
Cop, 8. சகரம், நனி. 

as tuft, குடுமி, சூடு, 
Co-pir'ce-na-ry, உடன்பங்கு, உ 
Co-pir'ce-ny, i ap me nt A 

மசுதந்தரம், சரிபங்கு. 
Co-par'ce-ner, s. உடன்பங்காளி, உட 

ன்சுதந்திரன். 
Co-piar'cing, s. (see Coparcenary.) & 

மசுதந்தரம். 
Co-part’ment, s. (see Compartment.) 

அடத்தஅறை, அதெதபாத்தி, ஒத்த௮ 
றை, ஒத்தபாத்தி. 

Co-part'ner, 8. உடந்தையாளி, உடன் 
கூட்டாளி, கூட்டாளி, உடன்பங் 
காளி, சமபாகி, சதன். 

Co-pirt'ner-ship, 8. உடன்கூட்டு, உ 
டன்பங்கு, கூட்டுத்தொழில்; கூட் 
tren. | 

Cope, s. த’oைமூடி, வானவிரிவு, ஆகாய 
விரிவு. 
sacerdotal, குருவஸ்திரம். 

Cope, ». a. மேலார்ப்புப்பிடித்தல். 
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Cope, v. n. எதிர்தல், இகலுதல். 
Co-per'ni-can, a. குரியமண்டலசாத்தி 

ரத்துக்குரிய,கொப்பர்நீக்கஸ்அறிந்த. 
Cop’i-er, s. (see Copyist.) பரர்த்தெழு 
அவோன், பிரதியெழுதுறெவன், ௪ 
வாதுகாூன், பிரதிபத்திரிகன். 

Cop'ing, s. ஆரல்வேய்வு. 
Co'pi-ous, a. நிறைவுள்ள, பூரணமான, 

திரளான, பூர்த்தியான. 
to be copious, Aரறைவாகுதல், கதித் 

தல், செழித்தல்; மிகுத்தல். 
Co'pi-ous-ly, adv. மிகுதியாய்,நிறைவா 

ய், செழிப்பாய், கதிப்பாய், ஏராள 
மாய். 

Co'pi-ous-ness, 38. பூரணம், சம்பூரண 
ம், நிறைவு, செழிப்பு, தாராளம், 
பொலிவு, பொம்மல், மிகுதி, ஏரா 
ளம். 
of a language, பூரணபாஷியம், சொ 
ல்மாட்சி, சொல்வண்மை, சொல்வ 
ளம். 

Cop'ped, a. சகரம்போன்ற, சிகரமுள் 
ள, அனியுள்ள. 

Cop'per,.s. செம்பு, தாம்பிரம். 
as boiler, கடாரம், கொப்பரை, 

Cop’per, v.a. செப்புத்தகடுதைத்தல், 
செப்போடிடல். 

Cop’per, a. செம்பான, தாம்பிரத்தன் 
மையான. 
coin, செம்புநாணயம், செப்புக்காசு. 
color, செவப்பு, செம்புறிறம். 
sulphate of, or blue vitriol, அரச. 

sub acetate of, or verdigris, srafs 
ம், வங்காளப்பச்சை. 

Cop'per-as, 8. அ௮ன்னபேதி, மயிற்றுத் 
தம். 

Cop'per-ish, a. செம்புள்ள, செம்பிருக் 
திற, செம்புபோன்ற. 

Cop'per-plate, s. செப்புத்தகடு. 
Cop'per-smith, s. sன்னpsான்,கஞசகாரன். 
Cop'per-y, a. செம்புள்ள, செம்புகலற் 

த, தாம்பிரங்கலந்த. 
Coppice, 8. sற்றுக்காடு, குறுங்காடு, ப 

றட்டைக்காடு, சிறுதூறு. 

Cop'ple-stones, 8. Arண்டகற்கள், க 
டைசார்க்கற்கள், அணைகற்கள். 

Copse, 8. (see Coppice.) Gmmaen@, 

இறம்பு. 
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Cop’ u-la, 5. புணர்மொழி, இசைச்சொ 
ல், சந்து. 

Cop'u-late, v. n. அணைதல், கலத்தல்,கூ 
டதெல்,சேர்தல், தோய்தல், ஆலிங்கன 
ம்பண்ணுதல். 

Cop-u-la'tion, s. கலவி, ஆலிங்கனம், 
சையோகம், மைதுனம், புணர்வு, ௪ 
ங்கமம். 

Cop'u-la-tive, a. இசைறறெ, 
conjunction, கூட்டிடைச் சொல், 
எண்ணும்மை, உம்என்னுமிடைச் 
சொல். 

— Cop'y, s. sang, பிரதிச்சட்ட, அசல் 
FCO, அனுரூபபத்திரம். 
as likeness, பொலி, பிரதிரூபம். 
for a child, உறுப்பு, gee. 

rough, சரவையெழுத்து. 
Copy, v. a. பெயர்த்தெழுதுதல். 

as a child, பரர்த்தெழுதுதல். 
as imitate, பின்்செல்லுதல், 
அதல், பின்தொடர்தல். 

Cop’ y-book, S. உறப்பெழுத்துப்புத்தக 
ம், அசல்புத்தகம். 

Cop'y-er, அசல்எழுதவோன்,பா 
‘Cop'y-ist, * oe ர்த்தெழுதவோன். 
Cop'y-right, s. புத்தகஉரித்து, செய்யுட் 

சுதந்திரம். 

பின்பற் 

Co-quet’, A நேசங்காட்டிஎய்ப்ப 
Co-quette’,  § வள், சரசக்காரி, மயக் 

தி, மருட்டி. 
Co-quet', v. a. ரேசங்காட்டிஎய்த்தல், 

மயக்குதல், மருட்டதெல். 

Co-quet'ry, ந t மருட்டு, லீலை, சரச 
Co-quet'tish, “ § S%v, மருட்டி, 

மோகங்காட்டிஎய்க்றெை. 

Coral, s. முருகைக்கல். 

as precious stone, அப்பு, பவளம், ப 
ளகம். 

Cor'al, a. முருகைக்கல்லுள்ள, பவள 
ம்போன்ற, பவளமான. 

Cor'al-line, s. சொக்கைக்கல். 

Cor'al-tree, s. பவளச்செடி. 

Corb'an, s. srணணிக்கை, பலி. 
as basket, vsமைப்பெட்டி, தராமப் 
பெட்டி. 

Corb'el, s. போதிகைக்கட்டை,; தீம்பத் 
தலைக்கும்பம். 

193 

COR 

a short block in a wall, சவர்மாடம், 
FOG SS) I. 

Cord, s. கயிறு, தாம்பு, பழுதை, புரி. 
of gold, பெரற்சாடு, பொன்னாண். 
in scripture, பந்தபாசம், கண்ணி. 
of wood,fீளம்எட்டடியும்அகலமுயர 
ம்ன்னான்கு அடியுமுள்ளதடிக்கட்டு. 

Cord, v. a. கட்டுதல், முழஅளவாந்கட் 
டுதல், பந்தித்தல். 
to cord wood, விறகு முதலியகட்டுகி 

PS. 
Cord'age, s. sப்பற்கயிறுகள். 

Cord'ate, இரத்தாசயம்போன்ற. 
Cord’a-ted, “” : 
Cord'i-al, s. பெலன்கொடுக்குமருந்து, 
FFAS, தயிரியம். 

Cord'i-al, a. தரராளமுள்ள, சேசமுள் 
or, உற்சாகமுள்ள, இரம்மியமுள்ள. 
affection, உட்பிரியம், உள்ளன்பு. 

Cord-i-al'i-ty, s. sாராளம், பரிவு, அன் 
பு; உற்சாகம். 

Cord'i-al-ly, adv. உற்சாகமாய், Coen 
ய், நஈன்மனசோடே. 

Cord'i-al-ness, s. ஐக்கம், பூரணமனம். 
Cord'mak-er, s. sயிறுமுறுக்குகிறவன், 

தாமணிக்காரன். 
Core, 8s. அகப்புறம், குடர். 

of a boil, gentle, Fp. 
the heart of a tree, ஏsவயிரம, அக 
க்காழ், ஞாழல், சம்பம், காழ். 

Co-ri-a’ceous, a. பதனிட்டதோலான, 
பதனிட் டதோல்போன்ற, வவித்த. 

Co-ri-an'der, s. கொத்தமல்லி, தணிகம். 
Co-rinth’i-an-or'der, s. சற்பத்தொழில் 

வகையினென்று. 

Co-ri'val, s. எதிரி, போரி, எதிராளி, ௭ 
திர்வே., 

Cork, s. கச்ச, அடைக்குங்குச்சு. 
atree, ஓர்விதக்கிடைச்சி. 

Cork, v. a. GFA LL sso. 
Cork’-screw, s. G#FO4EH, சங்குதிரு 

கி, அடைப்பெடுக்கு முறுக்காணி. 
Cork'y, a. sசநசுத்த, ஈசுங்கலான, இ 

டைச்சிப்பட்டைபோன்ற, 
Cor'mo-rant, s. 67574, காரண்டம். 

a glutton, பேருணன். 
Corn, s. தானியம். 

growing, பயிர். 
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indian, சோளம், சொன்னல். 
on a foot, or hand, ஆணி, காய். 

Corn, v. a. உப்பிடுதல். 
Corn'-bin, 8. பத்தாயம், குதிர், .குலுக் 

கை, 
Corn'e-a, 8. sருவிழியின்மேற்றோல். 
Cor-nél’ian, s. (see Cornelion.) gaa 

கைவயிரக்கல். 
Corn'e-ous, 4. கொம்புள்ள, Can@arar. 
Cor'ner, 8. மூலை, கோணம், கோடி, கு 

iors 
of a field, கடாக்கை, 
of the mouth, s௭டைவாய். 

Cor'ner-stone, s. மூலைக்கல், கோடிக்க | 
ல், சேமக்கல். 

Cor'ner-wise, a. மூலைநாராசமாய். 
7 = >. . . . | 

Corn’et, 8. காளம், எக்காளம், ஆம்பல, 

வயிர், பூரிகை. 
Cornfield, s. விதைநிலம், விளைபுலம். 
Corn'floor, s. களம். 
Cor'nice, s. sம்பிவேலை, சித்திரக்கம்பி, 

கபோதகம். 
Cor-nic’u-late, a. கொம்புள்ள, கோடிள் 

or, முட்புறமுள்ள. 
Cor-nig'er-ous, a. கொம்புள்ள, முடியு 

ள்ள. 

Corn'less, a. தானியமில்லாத. 
Corn’-mill, s. இரிகை, ஏந்திரக்கற்கள். 

Corn’-stack, s. பேரர், சுடு. 
Corn’y, a. கொம்புள்ள, தானியமுள்ள, 

தானியம்விளைவிக்றெ. 
Cor-ol'la-ry, 5. சாத்தியம், அனுமானவு 

ரை, அருத்தாபத்தி. 
Co-ro'na, 8. பரிவேடம், 
Cor'o-na-ry, a. இரீடத்துக்கடுத்த, ரச் 

சோஃளெள. 
Cor-o-na'tion, s. இராசாபிஷேகம், ப 

ட்டாபிஷேகம், இரீட்தாரணம், மு 
19 GLB). 
as pomp, அபிஷேகவிழா. 

Cor'o-ner, 8. தஅன்மரணஆராய்ச்சிக்கா 
ரன். 

Cor'po-ral, s. யுத்தசேவகன். 
Cor'po-ral, a. சரீரமுள்ள, சரீரத்துக்க 

டுத்த, தேகமுள்ள, 
being, தூலதேதி, சடஃவி. 

Cor-po-ral'i-ty, s. தூலத்துவம், சடத்து 
வம். 
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| Cor'po-ral-ly, adv. சடத்துக்கடுத்ததாய், 

தேகத்தோடு, 
Cor’ po-rate, d, கூடிய, ஒற்றுமையான, 

ஒன்றுபட்ட, சங்கமமுள்ள். 
Cor'po-rate-ly, adv. கூட்டமாய், சங்க 

மாய், ஒன்றுபட்டு, 
Cor'po-rate-ness, s. கூட்டநிலை, சங்க 

தீதன்மை, ஒன்றிப்பு. 
Cor-po-ra'tion, 8. கூட்டம், எககூட்ட 

ம், ஐக்கசங்கம். 
| Cor-po're-al, ல், கனு தேகமு 
Cor-po're-0us, 

ஸ்தூல. 
Cor-po’re-al-ist, 8. 

வாதி. 
Cor-po're-al-ly, adv. சடமுள்ளதாய். 

Corps, s. அணி, யூகம், படைவகுப்பு. 
Corps, 
Corpse, 

ள்ள, பூதியமுள்ள, 

சடவாதி, மாயா 

8. 2 சவம், பிணம், பிரேதம். 

| Cor'pu-lence, s. தூலிப்பு, தசைப்பு, 
கொழுப்பு, தெளிவு, பருமை, நெய் 
ப்பு. 

Fy pone a. கொழுப்பான, தசைப் 
பற்றுள்ள. 
person, காத்திரம்பருத்தவன், பருத்த 
வன், ஸ்தூலதேட. 
to be corpulent, கொழுத்தல், செய்த் 

தல், தசைத்தல், பருத்தல். 
Cor'pus-cle, s. அணு. 

Cor-ra-di-a'tion, s. சரணக்குவிவு 
Cor-rect’, v. a. £ர்திருத்துதல், பிழைதி 

ருத்தல், சீர்ப்படுத்தல், குணப்படுத்த 
ல், பரிகரித்தல். 
to chastise, கண்டிதம்பண்ணுதல், ௮ 
டித்தல், தண்டம்பண்ணுதல், சட் 

தீதல். 
a fault, குற்றந்திர்த்தல், குற்றநிவிர்த் 
திபண்ணல். 

Cor-rect', v. n. இருந்துதல். 
Cor-rect', a. திருத்தமான, இட்டமான, 

தீர்க்கமான, சரியான, செம்மையா 
ன, செவ்வையான, நிதார்த்தமான, ஙி 
தானமான, நேரான. 
person, நிதானி, செவ்வியன். 
pronounciation, சற்றிருத்தம், தி 
ருத்தஉச்சரிப்பு, அட்சரசுத்தஉச்சரி 
LL. 
to be correct, சரிப்படுதல். 

? 
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Cor-rec'tion, s. இருத்தம், கண்டிதம், ௧ 
ண்டிப்பு, சட்சை, தண்டம். 

Cor-rec’tion-al, a. இருத்தப்படத்தக்க, 

திருத்தத்துக்கேதுவான. 
Cor-rect'ive, s. Aருந்துந்திராணி, சீர்ப் 

படுத்துந்தத்துவம். 
Cor-rect'ive, a. இருத்தும் திராணியுள்ள, 

சீர்ப்படுத்தத்தக்க. 
Cor-rectly, adv. தஇருத்தமாய், சீர்மை 

யாய், ரேராய், சரியாய், செவ்வையா 
ய், பொருத்தமாய். 

Cor-rect'ness, s. திருத்தம், Carew, செ 
ம்மை, சீர், உண்மை, நிதானம். 

Cor-rect'or, s. தருத்துவோன், கேராக் 

குவோன், £சர்ப்படுத்துவோன். 

Cor're-late, v. n. ஒன்றுக்கொன்றிசைத 
ல், கூட்றெவாதல். 

Cor-rel'a-tive, a. இனமான, பற்று, 
ஒன்றுக்கொன்றுரிய, சம்பந்தமான. 
duty, obligation, &c., உரிமை, உரித் 
அ, உரிமைக்கடன். 

meaning, or idea, புடைக்கருத்து, 

தொடாரகருத்து: 

Cor-rel’a-tive, s. இனம், இசைவு, ம 
றை, சம்பந்தம், எதிர்நிலை. 

Cor-rel’a-tive-ly, adv. இனமாய், இசை 
வாய், எதிர்நிலைச்சம்பந்தமாய். 

Cor-re-spond’, v. n. ஒத்திருத்தல், ஒத்த 

வருதல், இசைதல், பொருந்துதல், ௪ 

ரிவருதல், சேர்சல், இணங்குதல். 

by writing, srAிதமெழுதல், சீட்டபெ 
போக்குவாத்துப்பண்ணுதல். 

Cor-re-spond’ence, s. இசைவு, ஒப்பு. 
by letter, srAதசம்பாஷணை. 

friendly, கொள்கை, இஷ்டம், Cre 
டாட்டம். 

Cor-re-spond’ent, s. கொள்கைக்காரன்; 
£ட்டப்போக்குவரத்துப்பண்ணு 

வோன். 

Cor-re-spond’ent, a. 9055, தகுமான, 

ஒத்த, பொருந்திய. 
Cor-re-spond'ent-ly, adv. இசைவாய், 

ஒத்து. . Rs 
Cor-re-spon'sive, 4. பொருந்திய, ஏற் 

D, தகுந்த, 
Cor'ri-dor, s. சற்றுச்சாலே. 

Cor'ri=gi-ble, a. ராக்கக்கூடிய, ஆக்கி 
னைக்கெதுவான. 
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Cor-ri'val, s. (see Corival.) எதிரி. 

Cor-ri'val-ry, 5. பேோரித்தன்மை, எதிரி 
தீதனம். 

Cor-rob'o-rant, 5. சகாவிழ்தம், பெலன் 
கொடுக்குமருந்கு, சஞ்சீவினி. 

Cor-rob’o-rate, v. a. உறுதிப்படுத்துத 

ல், திடப்படுத்துதல், வலியுறுத்தல், 

தாபித்தல், நிறுத்தல். 
Cor-rob’o-rate, a. பெலப்படுத்துறெ, தி 

ர்ரியதெஜுத. 
Cor-rob-o-ra'tion, 8. உறுதி, திடன்; தி 

டனிச்சயம், பலம்; உரூப்கம். 
Cor-rob’o-ra-tive, 5. பெலன்கொடுக்கு 

மருந்து. 
Cor-rob'o-ra-tive, a. பலப்பிக்கத்தக்க, 

உரப்பிக்கத்தக்க, திடப்படுத்தத்தக்க, 
நிச்சய்ப்படுத்தத்தக்க. 

Cor-rode', v. a. அரித்தல், தின்னல், ௮ 

தைத்தல், கரைத்தல். 
Cor-ro'dent, s. srாரமருந்து, அரிப்பது, 

கரைப்பது. 
Cor-ro’dent, a. Aதைக்திற, குறைக்நிெ, 

தேய்க்றெ, அரிக்கிற. 
Cor-ro-di-bil'i-ty, s. அரிக்கப்படுந்தன் 

மை. 
Cor-ro'di-ble, a. Aதையத்தக்க, குறை 

யத்தக்க; தேயத்தக்க. 
Cor-ro'sion, s. சிதைப்பு, அரிப்பு, பட் 

சிப்பு, கரைப்பு. 
Cor-ro'sive, s. sாரம், சரிப்புள்ளசு; கா 

ரமுள்ளது. 
Cor-r0'sive, a. காரமான, அரிக்றெ, கு 

றைக்நிற. 
plaster, sாரச்£லை. 
seton, கsாரத்திரி, 
sublimate; சவ்லிமம். 

Cor-ro'sive-ly, adv. sரிப்பாய்,. கார்ப் 
பாய், அரிப்பாய். 

Cor-ro'sive-ness, 8. உறைக்குந்தன்மை, 
கார்ப்பு, கரிக்குந்தன்மை. 

Cor'ru: gant; a. சரிக்கக்கூடி௰, இரைய 
தீதக்க, திரையக்கூடிய. 

Cor'ru-gate, v. a. சுருக்குதல், On 

டித்தல், திரைத்தல், ம்டித்தல். 
to become corrugated, சருங்குதல், 
திரைதல். 

Cor-ru-ga’tion, 8. ருக்கு, திரைவு. 

by age, சுருக்கு, திரை 
xt 
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Cor-rupt’, v. a. அழித்தல், கெடுத்தல், ப 
முதுபண்ணல், பாழாக்குதல், கற்ப 
ழித்தல், கன்னித்துரோகஞ்செய்தல். 
a word, மருவுதல், சிதைதல். 

Cor-rupt’, v.n. அழுக்காகுதல், ஊழ்த்த 
ல், கெடுதல், உட்குதல், பதனழிதல். 

Cor-rupt’, a. பாழான, கெட்ட, பழுது 

ள்ள, ஈாறலான, உழுத்த, பாழ்த்த, 
ஊன. 

Cor-rupt'er, s. கெடுப்போன், அழிப் 
போன், பழுதாக்குவோன். 

Cor-rupt-i-bil'i-ty, re பழுதாக்கக்கூடிய 
தன்மை, பாழ்படுர்தன்மை, பாழ்ந்த 
னம். 

Cor-rupt'i-ble, a. பழுதாகக்கூடிய,. ௮ 
ழிவுள்ள. 

Cor-rupt’i-ble-ness, 8. பழுதுபடக்கூடி 
யதன்மை. 

Cor-rupt'i-bly, adv. பாழ்படம்படி, திங் 
காய், ஊசத்தக்கதாய். 

Cor-rup’tion, 8. பதனழிவு; சிதைவு, ப 
ழுது, ஊசல், உக்கல், ஊழ்ப்பு, FF 

தை. 
of a word, மருஉமொழி. 

Cor-rupt'ive, a. பழுதாக்கத்தக்க, கெடு 
655565, கெடுக்கற, பதனழிக்கிற. 

Cor-rupt'less, a. கெட்டுப்போகாத, ப 
ழுதாகாத, பதனழியாத. 

Cor-ruptly, adv. கேடாய், பழுதாய், 
பாழாய், திங்காய், பாடாய். 

Cor-rupt'ness, 5. அழுகுகை, கீழ்மை, 
் பாழ்) ஊழ்ப்பு. 
Cor'sair, 8. கள்ளக்கப்பற்காரன், கப்ப 

ற்சோரன். 
Corse, 8. பிரேதம், பிணம், சவம், 
Corse'let, s. மரர்க்கவசம், அரணம். 
Corset, s. sச்ச, பிணிகை, இரவுக்கை. 
Cor'tege, s. பரிசாரகர், பரிவாரர், பரி 

சனர், பரிவாரம். 
Cor'tex, 8. மvரப்பட்டை. 
Cor'ti-cal, பட்டைபோன்ற, 
Cor'ti-ca-ted, , புறச்சொறியுள்ள. 
Co-rus'cant, a. பளீரிடுதிற, 

த, மினுக்கமான. 

Cor'us-cate, v. n. இலங்குதல், மினுங் 
குதல், ஒளிவீசுதல், பளபளத்தல், அ 
லங்குதல், பளிச்சிடதெல், பளிச்சுப்ப 
ளிச்செனல், பளீர்பளீரெனல். 
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Cor-us-ca'tion, s. இலக்கம், பளபளப்பு ; 
எறிப்பு, ஒளி, துலக்கம், யின். 

Cor-vette’, s. யுத்தப்படவு. 
(௦-5£'cant, s. கோடித்திரிசாதரம். 
Co'-sine, 8. கோடிச்சியை, சோடிச்சா. 
Cos-met'ic, 8. றப்பிக்குமருந்து, அங் 

கராகம், அலங்காரப்பூச்சு. 
Cos-met'ic, a. Aறப்பிக்கிற, அழகுசெ 

ய்றெ, அலங்கரிக்க 
Cos-mog'o-nist, s. சகத்துற்பத்திசாத்தி 

ரி, அண்டசாத்திரி. 
Cos-mog'o-ny, s. பிரபஞ்சத்தோற்றதா 

ல், சகத்துற்பத்திசாத்திரம், சகத்துற் 
பத்தி. 

Cos-mog'ra-pher, s. ஆண்டசாத்திரி, பி 
ரபஞ்ச.நூலாசிரியன். 

Cos-mo-graph’ic-al, a. அண்ட சாத்திரத் 
அக்குரிய. 

Cos-mo-graph'ic-al-ly, adv. அண்டசா 

தீதிரத்துக்கடுத்ததாய். 
Cos-mog'ra-phy, s. அண்டகோசம், ௮ 

ண்டசாத்திரம். 
Cos-mo-log'ic-al, a. அண்டசாத்திரத்து 

கீகடுத்த, அண்டத்துக்கடுத்த, அண்ட 
கோசத்துக்கடுத்த. 

Cos-mol'o-gy, s. அண்டசாத்திரம், ௮ 
ண்டகோசசாத்திரம். 

Cos-mo-pol’i-tan, பரதேசி, சருவ 
Cos-mop’o-lite, = சேசமுஞ்செல் 

லத்தக்கவன், சேசார்திரி. 
Cos'set, s. கைத்தனுண்டுவளரும்ஆட்டி 

க்குட்டி, கையுறையுண்ட ஆட்டுக்கு 
ட்டி, 

Cost, s. செலவு, சென்றது, பொறுப்பு, 
விலை, கிரயம். 
as loss, Baar uw. 
of law-suit, வழக்குச்செலவு. 

Cost, v. a, செல்லுதல், பொறுத்தல், செ 

லவுபிடித்தல். 
Cost'ard, s. பேரப்பிள்பழம், தப்புவாப் 

பழம். 
Cos'tive, a. voலவரட்சியான, மலக்கட் 

டான, மலச்சிக்கான. 
Cos'tive-ness, 8. nv FES, மலபந்தம், 
Cost'less, a. செலவில்லாத, . இரயமில் 

லாத, விலையில்லாத: 
Cost'li-ness, 8. அதிகவிலையுடைமை, 

செலவு, கனசெலவு. 
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Cost'ly, a. அதிவிலையுள்ள, கனசெலவு 
ள்ள, விலையேறின. 

Cos-time’,s. கோலம், மாதிரி, சாடை. 
Cot, 8. கச்சு, குடில், குடிசை, Hoda. 

a bed, தொட்டில், மஞ்சம். 
for the finger, விரற்புட்டில், விரலு 
றை. 
for watching fields, இதணம், ஏதண் 
டை, குடில், அட்டாலை, பரண். 

Co-tan'gent, s. கோொ।டச்சாதரம். 
Cote, s. ஆட்பெபட்டி, ஆட்டெெகிடை, 

தொழுவம், தோழம். 
Co-tem-po-ra’ne-ous, a. ஒரேகாலத்திலு 

ள்ள, தற்காலத்திலுள்ள, எஏககாலத்தி 
Hoar, சககாலத்திலுள்ள. 

Co-tem’po-ra-ry, s. ஒரேகாலத்தோன், 
sharoarA. 

Co-tem'po-ra-ry, 4. ஏககாலத்திலுள்ள, 
சககால. 

Cott, s. அங்குமஞ்சம்,, சப்பிரமஞ்சம், 
கட்டில். 

Cottage, s. குடில், குடிசை, சிற்றில், 

கத்யம் 
Cot'ta-ger, சிற்றில்வாூி, குடிலில் 
Cot'ter, “ வாழ்வோன். 
Cotton, s. பஞ்ச, பருத்தி, காற்பாசம், 

தூலம். 
silk cotton, பஞ்ச, இலவம்பஞ்சு. 

Cot'ton, 4. பஞ்சாலாய, பஞ்சாலாக்கி 
ய, பருத்தியாலாகிய. 
manufactory, machine, mill, ப @}4s7 

ழ்புடைவைமுதலியவைகளையுண்டா 
க்கும்இயந்திரம், காருகவியர்திரம். 
plant, பருத்திச்செடி, காற்பாசம், இ 
லவமரம். 
yarn, or thread, பருத்திறூல். 

Cot'ton-y, a. பஞ்சுபோன்ற, பஞ்சுள்ள. 
Co-tyl-é'don, 5. பருப்பு, வீசப்பிரதம். 
Couch, s. சயன பீடம், சாயுமஞ்சம். 

as sofa, or settee, சரய்மணை, சாய்மா 
னம். 

Couch, v. a. கண்படலமுரித்தல், ஒளித் 

திருத்தல், பதுங்கிக்டெத்தல், படத்து 
தல். 

Couch, v. n. பதிதல், பதுங்குதல், UTES 
ல், சாய்தல், பணிதல், பதிவிருத்தல். 

C ouch’ant, a. பதஅங்குகிற, பாந்துதெ, 
பதுங்கிச்கடக்நறெ,ஓட்டிக்கடெக்றெ, 
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as squatting, பதங்குதிற, பாந்துநற. 
Couch’er, s. sகண்படலமுரிக்கிறவன். 

Couch’-fel-low, s. zszசயணி. 
Couch’ing, s. வணங்கல், தாழ்தல். 
C௦ம'gar, s. புள்ளிப்புலி 
Cough, s. இருமல். 

of a beast, sம்மல். 

hooping cough, sக்குவான், குக்கல். 
Cough, ». n. இருமுதல். 
Could, aux. இயன்ற, கூடின. 
Coul’ter, s. (see Colter. ) கொழு, காறு. 
Coun’cil, 8. சங்கம், கூட்டம், மந்தனம். 

of state, மந்திரிகள், அலோசனைச்ச 

ங்கத்தார், மகாநடவெர். 
as purpose, யொசனை, எண்ணம். 
chamber, ஆஸ்தானமண்டபம், மந்த 
னமண்டபம். 

Coun’sel, s. யொசனை, ஆலோசனை, சூ 
மச்சி, தேர்ச். 
decree, ர்மானம், தீர்ப்பு. 
secret thoughts, அபிப்பிராயம். 

Counsel, v. a. யோசனைசொல்லுதல், or : 

ச்சரித்தல், இடித்துரைத்தல். 
to take, உசாவுதல், ஆராய்தல், 

Coun’sel-a-ble, a. ஆலோசனைக்குச்செ 
AMMstOéGn, யோசனைக்குடன்படு 
திற, 

Coun'sel-or, s. ஆலோசனைக்காரன், ௮ 
மைச்சன், மந்திரி, உசாவுதுணைவன். 
as adviser, புதிசொல்வோன், போ 
திப்போன், யோசனைசொல்வோன், 
உபதேச, தேசிகன். 

Coun’ sel-or-ship, 8. மந்திரித்தனம், ௮ 
COLE FF. 

Count, 8. எண்ணல். 

in law, முறைப்பாடு, குற்றச்சாட் 
a noble man, இறைவன, குலமகன, 

தலைவன். 
a title, ஒர்பட்டப்பெயர், 

Count, v.a. எண்ணுதல், இலக்கமிடுத 
ல், கணித்தல். 
to esteem, மதித்தல், கணித்தல், சங் 
இத்தல். 
to impute, சாட்டுதல், சுமத்துதல், சா 

ர்த்துதல். 
odd numbers, ஒற்றைபடவெண்ணு 
தல். [ல். 
one by one, ஒவ்வொன்றாயெண்ணுத 
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Count'a-ble, a. எண்ணப்படத்தக்க, ௭ 
ண்ணப்படக்கூடிய. 

Coun’te-nance, 8. (sw, முகரூபு, மு 

கச்சாடை, முகச்சாயல். 

cheerful, &c., குளிர்ந்தமுகம், மலர் 
ந்தமுகம், சுமுகம், முகக்களை, முகக் 

குளிர்ச்சி. 
look, தோற்றம், சாயல், பாங்கு. 
fierce, or savage, கொதLதய௰முகம், ௨ 
க்செமுகம். 
as favor, கடாட்சம்,தயவு,தாட்சணை. 

to keep in countenance, தேற்றுதல்; 
உபகரித்தல், SMDOUL MSO. 
to put out of countenance, (sap) 
த்தல், நாணவைத்தல், வெட்கப்படு 

SSM. 
Coun’te-nance, v. a. இLப்படுத்தல், க 

LM_ASEA, உபசரித்தல், ஒத்தாசை 
செய்தல். 

Coun'te-nanc-er, 8. sடாட்சப்பொன், 
உபகாரி. 

Count’er,. s. எண்ணுவோன், கணிதன். 
a table, கணிதபீடம். 

in music, மத்திமவோசை. 
Count'er, adv. எதிராய், எதிரிடையாய். 
Coun-ter-act’, v. a. எதிர்த்தல், எதிரி 
டைபண்ணல், தடித்தல், 

Coun-ter-ac-tion, 8. எதிர்ப்பு, இடறு, 
தடை. 

Coun'ter-at-trac'tion, 8. ௭திர்க்கவாச ரி, 
Coun'ter-bal-ance, s. zமநிறை, பதி 

லீடு, ஒத்தநிறை. 
Coun-ter-bal’ance, v. a. சமநிறையாக்க 

ல், சரிக்கட்தெல், சமநிலையாக்கல். 
Coun’ter-bond, s. பeணைமுறி,உத்தரவா 
SFELO. 

Coun’ter-change, 8. பண்டமாற்று. 
Coun'ter-chirm, s. எதிரேற்று, 
Coun’ter-check, s. sl, அதட்டி, ௭ 

திர்த்தட்டு, எதிரடு. 
as rebuke, அதட்டி, 

Coun'ter-cur-rent, 8, ஏதிர்ரோட்டம், 
எதிர்ப்பாய்சசல். 

Coun-ter-ev'i-dence, 8. ஏதிர்ச்சாட்ிி, 
எதிரொப்பனை, எதிரத்தாட். 

Coun'ter-feit, s. sபடவேலை, கள்ளம், 

போலி, திருத்திரமம், பாவனை, Cu 
© FLD. 
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as a person, மாமாலி, கபடவேடன், 
வேஷக்காரன், வஞ்சகன், கள்வன், 

Coun’ter-feit, v. a. பரவனைகாட்டுதல், 
போலிபண்ணுதல், வேஷ்ம்போதே 
ல், கள்ளஞ்செய்தல், 

Countterefese 4. கள்ள, போலியான, 
பொய்யான, மாமாலமான, வேஷமா 
ன; மாரீசமுள்ள. — 
coin, கள்ளக்காசு, செல்லாக்காசு, க 
ள்ளகாணயம். 
habit, பொய்க்கோலம், மாரீசம், வே 
௨ம். 
voice, போலிக்குரல், போவிச்சத்தம். 

Coun'ter-feit-er, s. srவ டன், மாரீசன், 
பேடீசக்காரன், வேஷக்கரான். 

Coun'ter-feit-ly, adv. sள்ளமாய், போ 
லியாய், கரவடமாய். 

Cotte daw! suit, 8. எதிர்வழக்கு, எதி 
ர்வியாச்சியம். 

Coun-ter-mag’ic, s. ஏதAிரேற்று. 
Coun'ter-mind, s. எதிர்க்கட்டளை, ம 

.அத்துரை. 
Coun-ter-mind’, ». a. எதிர்க்கட்டளைப 

ண்ணுதல், தடதெதல், மறுத்துரைத்தல், 
மாற்றுதல். 

Coun'ter-march, s. படைதிரும்பிப் 
போதல், படைபெயரதல். 

Coun’ter-mérk, 8. எ௭திரடையாளம். 
a bill, கையொப்பம், இலச்சினை, பு. 
ள்ளி, 

Coun'ter-pane, s. (see Counterpoint.) 

அப்பட்டி. 
Coun’ter-part, s. சாயல், அயற்பகுதி, 

யூுபொஷவையின்மூலம், யூகிபொலை 
யின்துருவம். 

as copy, பிரதி. 
Coun'ter-point, 8. அப்பட்டி. 

opposite. point, எதிர்த்திக்கு, எதிர் 
நிலை, எதிர்நோக்கம். 

Coun'ter-poise, s. சமநிறையாக்கு ம்ப 
டிக்கல். 

Coun'ter-poise, v. a. ஒன்றுக்கொன்று 
சரிப்படுத்தல், சரிபாரமாக்குதல். 

Coun'ter-poi-son, 8. மாற்றுமருந்து, ௭ 
திர்மருந்து. 

Coun'ter-proof, s. சோதனைப்பத்திரம், 
திருத்தப்படுங்காகதெம். 

Coun'ter-sigh, s. மrரட்டறைவு, 
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on charters, bills, &c., srரியகாரனி 
ன்கையொப்பம், செல்லொப்பம், 

Coun'ter-sign, v. a. கையொப்பம்வை 
தீதல், செல்லொப்பம்வைத்தல், மா 
ட்டறைதல், காரியகாரன்கையொப் 
பமவைத்தல். 

Coun'ter-sig-nal, s. ௭திர்க்குறிப்பு, ம 
அமொழிக்குறிப்பு. 

Coun'ter-vail, s. சமநிறை, சமபலம், ப 
தில். 

Coun-ter-vail’, v. a. எதிர்த்தல், சரிக்கு 
ச்சரிக்கட்டல், பிரதியுபகாரஞ்செய் 

தல், பதிலளித்தல். 
Coun’'ter-work, s. ௭திர்க்ிரியை. 
Countess, s.இறைவி,தலைவி, குலமகள். 
Count'ing-house, கணக்கேடுவை 
Count'ing-room, களு க 

CO ESTE MY. 
Count'less, s. எண்ணிறந்த, அளவில்லா 

த, கணக்கில்லாத, அலகில்லாத. 
Coun'tri-fi-ed, a. sாட்பெபோங்கான, | 

சிறப்பற்ற, ஈாட்டீக | நாகரீகமற்ற, 
மான. 

Contry, s. தேசம், சீமை, நாடு, ஊர், 
நிலை, சமவாகம். 
inhabited, சனபதம், 

Country, a sாட்டுக்கடுத்த, தேயத்துக் 
குரிய. 
man, காட்டான், நாட்டுப்புறத்தான், 
நாட்டவன். 
parts, sாட்டுப்புறம். — 
style, sாட்ப்போங்கு,ஈாட்டெடை, 
மாட்டீகம். 

talk, ஊர்க்கதை. 

usages, காட்வெழக்கம். 

Coun'ty, s. தேசத்திலோர்பிரிவு, நாடு. 

Coup'le, s. இரண்டு, சோடு, இணை, அ 
ணை, தொடுவை. 

Coup'le, v. a. இணைத்தல், பிணைத்தல், 
புணர்த்தல், சேர்த்தல், சோகெட்தெ 
ல், தொடுத்தல். 
to marry, விவராகம்பண்ணுதல். 

Couple, v. n. இணைதல், பிணைதல், பு 
ணர்தல், சேர்தல். 

Coup'let, s. ஈr௭ப்பா. 

Coupling, s. புணர்ப்பு, தொப்பு, பி 

ணைப்பு, இணைப்பு. 
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Cour’ age, 5 தயிரியம், திடன், லீரம், 
ஆண்மை, முயற்சி, ஊக்கம், மனோச் 
சாகம். 

Coéur-a'geous, a. தயிரியமுள்ள, திடா 
ரிக்கமுள்ள, வீரமுள்ள, ஆண்மையு 
ள்ள, பராக்கிரமமுள்ள. 
language, Aடாரிக்கமானபெேச்௪. 
man, இடபுருடன்; லீரவான், வீரன், 
தைரியவான், திடாரி, ஆண்டகை. 
mind, இட மனம், திட நெஞ்சு. 

Cour-a'geous-ly, adv. ஆண்மையாய், 

லீரமாய், தஇடாரிக்கமாய். 
Cour-a'geous-ness, s. eரத்துவம், தைர 

யம். 

Cou'ri-er, s. தூதன், ஒற்றன்; அஞ்சற் 
காரன். 
as news paper, பத்திரசாரணன்.. 

Course, s. ஓட்டம், போக்கு, கதி, இ 
லக்கு; போம்வழி, கிரமம், ஒழுங்கு. 
direction, இக்கு, திசை, ரேர். 
passing, sent, செலவு. 
race ground, பந்தயச்சாலை, 
turn, order, &c., முறை, தவணை. 

of animals, பாய்ச்சல், அள்ளு. 
of conduct, ஒழுக்கம், ஒழுங்கு,” அ 
சாரம், இரமம், நடத்தை, மார்க்கம், & 
டை. 
of dishes, Aரமங்தரமமாயிடம்உணா 

வகை, 
of heavenly bodies, Qரsகவோட்டம், 
racer, ெொககதி. 
of yesterday, நெற்றளவு. 
of water, sிரோட்டம், பெருக்கு. 
in course of time, srானிலே, நாள்வ 

ட்டத்தில். 
in course, successively, AரமஙகAரம 

மாய், 
Course, ». a. அரத்தல், கலைத்தல், தொ 

டர்ந்தோட்டகதெல், 
Course, v. n. பாய்தல், அள்ளித்திரிதல், 

ஓடுதல். 

Cours’es; s. (pl.) கூறைப்பாய்கள். 

monthly, பூப்பு, orga or» GSS, 

இருது. 
Cours'er, s. பந்தயக்குதிறரை, பரய்மா, 

வாம்பறி, சாசாமி. 
Cours'ing, s. வேட்டையாடல், வேட் 

டம், 
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as water, Fீர்ப்பாய்ச்சல். 

Court, s. முற்றம், அரண்மனை, இராச 
தானி, இராசசமுகத்தார், கொலுமண் 
டபம். 
as favor, இராசதயவு, இராசானுக்கி 
ரகம். 
open building, முதல்மண்டபம், as 
ந்தமண்டபம். 
as royalty, இராசதானி, மகாஸ்தலம், 
அத்தாணி, வேத்தவை, கொலுமண் 
L_LILD. 
of justice, நியாயத்தலம், நீதிஸ்தலம், 
பஞ்சாயம். 
as sitting, அரசிருக்கை, கொலுவீற் 
றிருக்கை. 
of a temple, பிரகாரம். 
term for, fீதிவிசாரணைநாள். 

Court, v. a. பிரியப்படுத்தல், வசப்படு 
தீதல், மணங்கேட்டல். 

Court'e-ous, a. ஆசாரமுள்ள, உபசரிப் 
புள்ள, இணக்கமான, ஈல்லொழுக்க 
முள்ள, மரியாதையுள்ள. 

Court'e-ous-ly, adv. ஆசாரமாய், மரியா 
தையாய், நாகரீகமாய். 

Court'e-ous-ness, 8. ஆசாரம், மரியா 
தை, வழிபாடு. 

Court’e-san, s. வேரி, விலைமகள், பொ 
அப்பெண், பரத்தை. 

௦ாt'e-sy, 8. ஆசாரம், மரியாதை, நா 
கரீகம், உபசாரம். 

Courte'sy, s. ஸ்திரீகள்செய்யும்மரியா 
தை, ஸ்திரீவந்தனை. 

Courte'sy, ».n. ஸ்திரீகள்வந்தனைசெய் 
தல், மகளீர்ஆசாரஞ்செய்தல். 

Court'-hand, s. நியாயஸ்தலங்களுக்கே 

DOT PSS) : 
Court'-house, s. fதிஸ்தலம், 
Court'ier, s. முகஸ்துதிகாரன், நயவ 

சனி. 
Court'like, a. sஈல்லாசாரமுள்ள, நாகர் 

கமுள்ள, யோக்கியமுள்ள. 
Court'li-ness, s. sாகரீகம், யோக்கியம், 

கைகோள், பிரபுத்துவம். 
Court'ly, a. இராசசபைக்கடுத்த, பிர 

புத்துவமுள்ள, தாட்சணியமுள்ள, 
நாகரீகமான, முகமன்பேசுறெ. 

Court'ly, adv. சபைக்கடுத்தமுறையாய், 
காகரீகமாய், ஆசாரமாய், இச்சசமாய். 
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Court'-mir'tial, s. sorsssar, நீநிஸ்தல 
ம், படைஞர்ஞாயஸ்தலம். 

Court'ship, 8. vwணங்கேட்டல், வசியம் 
பண்ணல். 

Cous'in, 8. ஒன்றைவிட்ட சகோதரம், 
மைத்துனன், சகோதரபுத்திரர்முறை 
ப்பெயர். 

Cove, 8. குடா, கோடி, ஒதுக்டெம். 
Cove, ». 4. வில்வடிவாய்வளைத்தல். 
Cov’e-nant, 8. உடம்படிக்கை, உடம் 

பாடு, பொருத்தம், ஏற்பாடு, 
as VOW, நிபந்தனை, பொருத்தனை, சங் 
அற்பம். 

Cov'e-nant, v. 4. உடம்படுத்தல், உடம் 
படிக்கைபண்ணுதல், பொருத்தனை 
பண்ணுதல், ஏற்படுத்தல். 

Cov-e-nan-tee’, s. உடம்படிக்கைபெற் 
றவன், உடம்படிக்கைகொள்வோன். 

Cov'e-nan-ter, 8. உடம்படிக்கைபண் 
ணவோன், பொருத்தனைசெய்வோன். 

Cov'er, 8. wi, உறை. 
as pod, கோது, சக்கை, ஓடு, 
as pretext, சாட்டு, போக்கு, மாயம். 
as sheath for young fruit, wie. 
as shelter, ஒதுக்டெம். 
for beasts, புதை, வளை, பதி. 

Cover, v. a. மூடுதல், பெொதிதல், மறை 
தீதல், பொர்த்தல். 
to brood, அடை இடத்தல். 
as a bull, &c., புணர்தல், பொலிதல், 
expenses, தர்க்குதல், சரிக்கட்தெல். 
up, or conceal, மறைத்தல், புதைத்து 
வைத்தல், பொதிதல். 
the eyes, sண்புதைத்தல், கண்பொ 

தீதுதல், கண்முகிழ்த்தல், கண்மூடி 
தல். 
with an umbrella, sவித்தல், பிடித் 
தல். 

Cov'er-ing, 8. மூடி, மறைவு, போர்ப்பு, 
போர்வை. 
as canopy, வானி, வாசனி, மேலார்ப் 
பு; மேற்கட்டி, பன்னாங்கு, பன்னா 
ணம். 
an envelop, கோது, மூடி, புறணி, 2 
றை. 
a tent, &c., கூடாரம், படாம்விடு. 
of fruits, &c., கோது, கூடு, மூடி, ஓ 
டு, கதமபை, சக்கை. 
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Cov'er-let, s. துப்பட்டி. 
Cov'ert, s. ஒதுக்கிடம், பதிவிடம. 

a hiding place, ஒளிமறைவு. 
a thicket, sra, சிறுகாடு, இறும்பு. 

Cov'ert, a. ஒளிப்பான, கபட முள்ள. 
Cov'ert-ly, adv. மறைவாய், இரகசியமா 

ய், ஒளிப்பாய், கபடமாய், 
Cov'ert-ness, s. இரகசியம், ஒளிப்ப, ம 

றைவு. 
Cov'ert-ure, 8. ஒதுக்டெம்,ஒளிப்பிடம். 
Cov'et, v. a. இச்சித்தல், அவாவுதல், பி 

றர்பொருளைவிரும்பல். 
Cov'et-a-ble, a. இசசிக்கத்தக்க, விரும் 

பத்தக்க, 

Cov'et-ing, 8. விருப்பு, இச்சிப்பு, ஆசை 
அவா. 

Cov'et-ing-ly, adv. லிருப்பமாய், ஆசை 
யாய், இச்சையாய், அவாவாய். 

Cov'et-ous, 4. அ௮வாவுள்ள, விருப்பமு 
ள்ள, .ஆசையுள்ள, பிறர்பொருளிச் 
சையுள்ள. 
man, பொருளாசைக்காரன. 

Cov'et-ous-ly, adv. இச்சையாய், விருப் 
பமாய், பிறர்பொருளிலவாவாய், ௮ 
த்தவேடணையாய். 

Cov'et-ous-ness, 8. பொருளாசை, WS 
தாதுரம், அத்தவேடணை. 
as stinginess, உலோபம், இருபண 
ம், கையிறுக்கம், பிசுனித்தனம், உலு 

BSW. 
Covey, s. விடைதுரத்தாதகோழியுங்கு 

ஞசும், புட்கூட்டம். 
Co'ving, 8. விற்சாய்ப்பு,விற்சரிவு, வில் 

வளைவானசாய்ப்பு. 
Cov'in-ous, a. தந்திர்முள்ள, கள்ளமுள் 

ள, கள்ள. 

Cow, 8. பச, கோ, ஆ; தேனு. 
Cow, ». a. கலக்குதல், திகைக்கப்பண் 

ணுதல், தடமொறச்செய்தல்,; அச்சுறுத் 
தல். 
to be cowed, கேருதல், கோழைபடு 

தல், மடிதல். 
Coward, s. இளநெஞ்சன், OL coor cmt cor. 
Cow’ard, a. கோழையுள்ள, 
Cow’ard-ice, இளநெஞ்சு, ௮௪ 
Cow’ard-li-ness, ல் & சக்குணம், வீரமி 

ன்மை, தைரியமின்மை, பயம், சுணை 
க்கேடு, பேதைமை, பெண்மை. 
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Cow'ard-like, a. கோழையன்போன்ற, 
பெண்தன்மையுள்ள. 

Cow'ard-ly, a. லீரமில்லாத, கதைரியம 
ற்ற, பயமுள்ள. 

Cow'ard-ly, adv. பயமாய், தைரியமின் 
றி, பயந்து, கழமையாய், பேதைமை 
யாய், பெண்மைத்தனமாய். 

Cow'er, v.n. குனிதல், பணிதல். 
Cow’-dung, s. எரு, சாணி, சாணாகம், 

ஆப்பி, ஆமயம். 
as fuel, வாட்டி, வறட்டி, aga 
டை. 

Cow'herd, s. இடையன்; ஆயன், கோ 
பாலன. 

Cow'-house, கொட்டில், ஆவேலி, 
Cow’-sta-ble, s. tit ஆன்கொட் 

Cow'-stall, டில், தொழு, பட்டி, 
பசுக்டை, கொட்டம். 

Cow’-keep-er, s. ஆயன், இடையன். 

Cowl, 8. சன்னியாசியின்கோலம், நீர்த் 
தொட்டி. 

Cow'lick, s. நெற்றிச்சுழிமயிர். 
Co-worker, s. உடன்வேலைகாரன், 2. 

பயோடி, அறுகாரகன், உபகிருத்தி 
யன். 

Cow'-pox, 8. கொவைகுரி. 

Cow'ry, s. சோகி, அக்கு, பலகறை, ம 
ட்டி. 

Cox’comb, s. கோப்புக்காரன, பிலுக்க 
ன், கோலக்காரன், லீம்பன், குசாற் 
காரன், கோலாகலன், இடம்பக்கா 
ரன். 

Cox'comb-ly, adv. பிலுக்காய,வீம்பாய். 
Cox-com'ic-al, 4. உல்லாசமுள்ள, கோ 

லாகலமுள்ள. 
Coy, a. கூச்சமுள்ள, நாண்முள்ள. 

to be coy, கூசுதல், நாணுதல். 
Coy’ish, @ அற்பகூச்சமுள்ள, அற்பநா 

ணமுள்ள, ஒஞ்சிப்பான. 
Coy'ly, adv. கூச்சமாய், நாணமாய், ஒ 

ஞுசிப்பாய். 

Coy'ness, s. கூச்சம், நாணம், சங்கோ 
சம். 

Ciz'en, v. a. ஏய்த்தல், அபகரித்தல், ௭ 
த்துதல், தந்தரம்பண்ணுதல். 

Cdz'en-age, s. எத்து; அபகரிப்பு, ஏய் 

ப்பு, ஏமாத்து. 
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Coz'en-er, s. எத்தன், தந்தரி, அபகரிப் 
போன், அபகாரி. 

Co'zy, a. வசதியுள்ள, சாவகாசமான, 
இஷ்டகாமியமுள்ள. 

Crab, s. ஈண்டு, ஜொண்டு. 
a morose person, வெடுக்கன். 
a sign of the zodiac, கர்க்கடகம். 
a wild apple, புளித்தப்புவா. 

Crab'bed, a. sQிaநப்புள்ள, வெடுவெ 
டப்புள்ள. 
temper, sLாச்சங்காத்தம், குறும்புத் 
தனம், கரடு, கரமுரடானமனம், 
வெட்டெனவு. 
to be crabbed, கறுக்கரஈயாய்ப்பேசு 
தல், வெட்டெனப்பேசல். 

Crab/bed-ly, adv. வெடுவெடுப்பாய். 
Crab'bed-ness, s. வெடுவெடுப்பு, செப் 

பமின்மை, கரடுமுாடு, 

Crack, s. ஓட்டை, பொள்ளல், வெடி 
ப்பு; நீக்கம். 
of thumb and finger, நொ. 

Crack, v. a. பிளத்தல், உடைத்தல், தக 
ர்த்தல், வெடிக்கச்செய்தல். 
ajoke, ஈளினமாய்ப்பேசல், ரையா 
ண்டிப்ண்ணுதல். 
the brain, மூழைகலக்குதல், 
the finger joints, நெட்ஈமுரித்தல், 
நெட்டைவாங்குதல். 
the thumb and finger, கொடLத்தல். 

Crack, v. n. வெடித்தல், பிளத்தல், விள் 
ரூதல், உடைதல், ரெரிதல், படாரெ 
ன்றவெடித்தல். 
asa noise, படாரெனல், படாசெ 
னல். 
to pieces, Qu sa, தகர்தல். 
as the finger joints, நெட்டைமுரி 
தல். 

Crack'-brain-ed, a. பயித்தியம்பிடித்த, 
மதிகெட்ட, லீம்புள்ள. 

Crack’er. s. Ger@ag, பட்டாசு. 
a biscuit, ஒருவிதஅடை. 
an instrument, Jerdug, வெடிக்க 
ப்பண்ணுவனது. 

Crack'ing, 8. நெருநறெருப்பு, படபட 
ப்பு. 

Crack'le, 0.௩ படபமத்தல், நெருநறெ 
GES. 
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Crack'ling, s. நெருரெருப்பு, படபட 
ப்பு. 

Crack'nel, 8. ஓர்பண்ணிகாரம், கச்சா 
யம். 

Cra'dle, s. தொட்டில், பாலமஞ்சம். 
as infancy, சவலைப் பிராயம், பாலப் 
பருவம். 

songs, தாராட்டு, ஓலாட்டு, தாலாட் 
டி, ஆஅலாட்டி. 

Cradle, v. a. தொட்டிலிற்கடத்தல், ம 
ஞ்சத்திலிதெல், தாலாட்டுதெல். 

Craft, s. திந்தரம்; உபரயம், எத்து, மடி 

ப்பு, கபடம். 
as skill, சரமர்த்தியம், வல்லபம். 
small vessels, தோணி, சம்பான், வ 
த்தை. 

trade, தொழில், வேலை. 
Craft'i-ly, adv. கபடமாய், தந்தரமாய், 

குழ்ச்சமாய், உபாயமாய். 
Crift'i-ness, 8. வஞ்சகம், கரவடம், க 

படம், சதியோசனை. 
Crifts'man, s. தொழிலாளி, கம்மாளன், 

கைவினைஞன். 
Crift'y, a. நெரிளெள, கரவட முள்ள, 

வஞ்சகமுள்ள, உபராயமுள்ள, சூது 
ள்ள. 

Crag, s. செங்குத்தானகன்மலை. 
Crag'ged, a. பரறையும்பதிவுமுள்ள. 
Crag'ged-ness, த்த பல் 
Crag'gi-ness,  “ pi, - 
Crag’gy, a. பரறைநிறைந்த. 
Cram, v. a. திணித்தல், அமுக்குதல், 

செருகுதல், வத்தளை சரையாப்பி 
தீதல். 

Cramp, 8. வலி, ஈர்ப்பு, இசிவு, குறண் 
டல், பிடிப்பு, கொளுவல், இழுப்பு. 
in carpentry, அள்ள. 
in the leg, &c., சரணவாதம், குற 

ண்டல்வாதம். 
to have cramp in the bowels, &c., 
கொளுவுதல், வலித்தல். 
as impediment, தடை: சக்கு, நெரு 
க்கம். 

Cramp, v.  பிடிக்குதல், இழுக்குதல், 

கொளுவுதல், தடுத்தல். 
Cramp'-i-ron, s. பற்றிரும்பு; அள்ளு. 
Cran'ber-ry, s. கொட்டணைக்காய். 
Crane, s. கொக்கு; நாரை. 
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of iron, பரரஞ்சாம்புமோரியந்திரம், 
தசொம்மைக்கிலாசு. 
as syphon, வளைந்தகுழல், நீர்வாங்கு 

BOG po. 
Cra-ni-og'no-my, s. sபாலசாஸ்திரம், 

சிரசாமுத்திரிகம், சிரக்குறி, 
Cra-ni-o-log’ic-al, a. கபாலதநூலுக்கு 

ரிய. 
Cra-ni-ol'o-gist, s. suாலசர்ஸ்திரி. 
Cra-ni-ol'o-gy, s. sபாலநூல். 
Cra-ni-om’e-ter, s. மண்டையளக்குங் 

கருவி. 
Cra-ni-os'co-py, s. sபரலவித்தை. 
Cra‘ni-um, s. கபாலம், மண்டை. 

Crank, s. சழற்றுமச்சாணி, இயந்திரக் 
கைபிடி, வளைவு. 
in speech, சுற்றுச்சுழற்யொனபேச்சு, 
கவுத்துவமானபேச்்சு. 
of iron, அள்ளு. 

Crank, & நிமிர்ச்ியுள்ள. 
ship, குல்லாத்தோணி, தளஞசாய்ரந் 
தோடுிந்தோணி. 

Crank'ness, 8. ஒடுக்கம், நிமிர்ச்சி, இ 
லேசாய்க்கவிழ்ந்தகை, வீரம், தைரி 
யம். 

Cran'ny, s. வெடிப்பு, நீக்கம். 
as hole, கொறை, அமை. 
as rent, Sma. 

Cran'ny, a. சந்தேர்ஷமுள்ள, புகழத்த 
க்க 

Crants, s. sன்னிகைகளின் பிரேத அல 
ங்காரத்துக்குகாற்றியமாலை. 

Crape, & பட்டாடை, 
Crape, v. சருட்டிமுடிதல். 
Crap'u-lence, s. wதபானஉவட்டு, கும 

ட்டு, மதுமத்தம். 
Crash, 8. மடமடப்பு, ரெறுநெறுப்பு. 

Crash, v. a. பொடியாக்குதல், நொருக் 
குதல், தகர்த்தல், அளாக்குதல். 

Crash, v. n. நெறுநெறுத்தல், ம்ளமளத் 
தல். 

Crash’ing, s. ரெறுநெறுப்பு,மளமளப்பு. 
Cra’sis, s. சதிர்தம், சொஸ்தம். 

in grammar, சந்தியக்கரம், சந்தியா 
தேசம். 

Cratch, s. பசத்தொட்டில், முன்னணை. 
Crate, s. மட்கலம்வைக்குங்கொட்டுக் 

கூடை. 
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| Crater, s. அக்கனிமலைப்பிளப்பு. 
the name of a constellation, ஒர்தாரா 

பந்தி, 

Craiunch, v. a. நெறுநெறுத்தல், Gals 
தல். 

Cra-vat’, s. கமழுத்துக்குட்டை. 
Crave, v. ad. அவாவுதல், கெஞ்சுதல், பி 

ன்சென்றுகேட்டல், ஆ௫த்தல். 
to solicit, vன்று।|க்கேட்டல், இரத் 
தல், வருடிக்கேட்டல். 

Craven, s. Sழ்மகன், ஏழை, சுணைகெ 
ட்டவன், இளநெஞ்சன். 
as cock, தேோற்றசேவல். 

Cra'ven, v. a. பயமுறுத்தல், சுணைகெடு 

SEO 
Craver, 8. கெஞ்சுநிறவன். 
Craving, s. gar, ஆவல், தேட்டம்கெ 

Cho, இரப்பு. 
Crav'ing-ly, adv. ஆவலாய், தாகமாய், 

அவாவாய். 
Craw, 8. இரைப்பெட்டி, இரைப்பை. 
Craw’-fish, டு 
Cray’-fish, i ‘ Rte 
Crawl, s. கண்டி. 
Crawl, v. n. ஊருதீல், நகர்தல். 

asa child, தவழுதல், அரக்குதல். 
all over, கூசுதல், விறைத்தல். 
as the feeling of insects, சவரணைய 
டைதல், 

Crawler, 3. ஊர்பவன், ஊர்வன. 
Crawling, s. நெளிவு, நகர்வு, ஊரவு, த 

வழ்வு. | 
Cray'on, 8. பலவன்னலோகம். 

as a pencil, sரர்யலேதினி. 
Cray'on, % a. பரும்படிரேகித்தல். 
Craze, ». a. முறித்தல், மனமுறித்தல், 

பயித்தியமாக்கல், மயக்குதல். 

Craz'ed-ness, s. முறிவு, தளர்வு, wus 
தியம். 

Cra'zi-ly, adv. முறிவாய், பயித்தியமாய். 

Cra'zi-ness; 8. மாறாட்டம், பயித்தியம், 
பித்தம், மதம், உன்மத்தம். 
as distractedness, vwனக்குழப்பம். 
as imbecility, மெலிவு, தளர்வு. 

Crazy, a. பயித்தியமான, தளர்ந்த, மன 

க்குழப்பமான, உன்மத்தமுள்ள. 

as decrepit, feeble, தளர்வுள்ள, பல 

லீனமான, தளர்ந்த. 
Ms 
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Créak, v. n. Sறிச்செனல், 
Créak'ing, s. Sறிச்சென்றசத்தம். 
Cream, 8. ஆடை, பாலாடை, உசிதபா 

கம், பாலேடு, 

Créam, v. a. ஆடையெடுத்தல், உத்தம 
பங்கெடுத்தல். 

Créam, v.n. ஆடைபிடித்தல், 

Créam’y, a. ஆடையுள்ள, ஆடைபோ 
ன்ற, உருசியுள்ள, உசிதமான. 

Créase, s. இரைவு, சருக்கு, நே. 
Créase, v. a. சருக்குதல், திரைத்தல். 

to become creased, சுருங்குதல், தி 
ரைஜதல். 

Cre-ate’, v. a. சருட்டித்தல், படைத்த 
ல், உண்டாக்குதல், தோற்றுவித்தல், 
உருவாக்கல், சனிப்பித்தல், பிறப்பி 
SEV, ஆக்கல். 
as invest, ஏற்படுத்தல்,இஸ்தாபித்தல். 

Cre-a'tion, 8. படைப்பு, ருட்டி, AG 

ட்டிப்பு, ட்டி. 
Cre-a'tive, a. சருட்டிக்கக்கூடிய, உண் 

டராக்கத்தக்க. 
Cre-a'tor, s. AGHA GE, இட்டிகர், ௪ரு 
கர கடவுள். 

Creature, s. படைக்கப்பட்டன, AG 
ட்டி, தோற்றம், வேபிராணி. 
small, சற்றுயிர், றெறுரு, ஹறெசெந்து. 

Credence, s. sம்பிக்கை, பிடி, விசுவா 
சம், உறுதி. 
that which gives claim to credit, zw 
பிக்கையுறுபொருள். 

Cre'dent, a. ஈம்பிக்சையுள்ள, விசுவாச 
முள்ள, நம்பத்தக்க, 

Cre-den'tial, a. உறதியுள்ள, உறுதிப்ப 
டுத்துறெ, நம்பிக்கைகொடுக்றெ, 

Cre-den'tials, s. (pl.) sம்பிசக்கைப்பொ 
ருள், நிஷ்கருடபத்திரம், அஞ்சாப்ப 
ட்டயம். 

Cred-i-bil’i-ty, s. ஈம்பப்படத்தக்கதன் 
மை, ஈம்பத்தக்கதன்மை. 

Cred'i-ble, a. sம்பப்படத்தக்க, BUSS 
குதியான,; நிதானமுள்ள. 

Cred'i-ble-ness, 5. Fs segs amet 
நிசானம். 0 

Cred'i-bly, adv. sai ்ண்கிக்தம் நிதான 
மாய், ஈாணயமாய். 

Credit, s. ஈம்பிச்கை, நாணயம் 
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esteem, reputation, எண்ணிக்கை, £ 
ர்த்தி, பேர். | 
influence, அதிகாரம், தத்துவம்,பலம். 
on credit, sடனுக்கு. 
opposed to debt, இருப்பு, வரவு: 

Credit, v. a. sம்புதல், விசுவாரித்தல், & 
ம்பிக்கைகொள்ளுதல். 

Cred’it-a-ble, a. wதAிக்கப்படத்தக்க, ௪ 

ஙகிக்கத்தக்க, புகழ்ச்சயொான. 
Cred'it-a-ble-ness, 8. பேர், புகழ்; மதி 

ப்பு. 
Cred'it-a-bly, ddv. புகழாய், சங்கையா 

ய்; ஈயப்பாய். 

Cred’it-or, s.sடன்கொடுத்தவன். 
Cre-dwlitty; 8. இலகுவாய்மம்புந்தன் 

மை, எய்க்கப்படு்சன்மை. 

Cred'u-lous, a. ஏய்க்கப்படக்கூடிய. 
person, கேள்விச்செவியன், இலெகு 
am Ly) ma oF. 

Cred‘u-lous-ly, adv. ஏய்ப்பாய். 
Cred'u-lous-ness, s. Qa Ganwewy eg 

ன்மை, ஆராய்வில்லாதநம்பிக்கை. 
Creed, s. விசுவாசப்பிரமாணம், சமய 

கோட்பாடு. 
Creek, 5. வாய்க்கால், குடாக்கடல், கு 

டா. 
Creek, v.n. (see Creak. ) இதிக்டிடுதல். 
Creek’y, a a. குடாவுள்ள. 
Creep, v. அரக்குதல். 

asa child, தவழுதல், நகருதல். 
as insects, ஊருதல், நகர்தல். 
as a plant, படர்தல், 
along, sneakingly, A 
பதங்கப்போதல். 
in or through, அமைதல், பதுங்குத 

ல், பாந்தல். 
Creep er, 5. படர்கொடி. 
Creep ‘hile, 5. கண்டாயம், தழைவாயி 

ல், கடவை, திட்டிவாயில். 

Creep'ing, a. ஊருறெ, suey, அமு 

ந்துறெ. 
creatures, ஊர்வன, ல்ல தவ 

ழ்சாதி, 
Creep’ ing-ly, adv. ஊர்ந்து, தவழ்ந்து, 
அழைந்து; சர்ப ப 

"வாய். - 
Cre-ma’tion, s. தகனம், மிரெதச்களைம். 

place of, சடலை, சுகொடு, | 
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Cre'mor, s. சாரம்; கஞுசியாடை, அன் 
னசாரம். 

Cre'ole, s. மிறதேசத்தாரிடத்திற்பிறந்த 
சுதேசிகள். 

Crep’i-tate, v. n. பொடுபொடுத்தல், ப 
டபடெனவெடித்தல், லெலெத்தல். 

Crep-i-ta'tion, s. பொடுபொடுப்பு, A 
லசிலப்பு. 

Cre-pus'cle, ee காலைவெளிச்சம்,மா 
Cre-pus-cule, " § w௯வெளிச்சம், புல் 

லொஸி. 
Cre-pus'cu-lar, a. sroைமாலைவெளிச்ச 

தீதுக்கடுத்த, மைமலான, மங்கலான. 

Cres'cent, s. பிறை, வாலசந்திரன், இ 
ளம்பிறை, வளர்பிறை. 
decreasing, தேய்பிறை, 

Cres'cent, a. வளருகிற, இளம்பிறை 
போன்ற, கலைஏறுஇற. 
Cress'et, a. பந்தவிளக்கு, அறைசாட்ட 

ந்திபம், திரா. 
Crest, s. செண்டு, GOW, ww FA. 

of birds, G@, கசொண்டை, சிகை. 
as pride, பெருமிதம், அகம்பிரம். 

Crest, v. a. GL Osea. 
to be crested, சண்டுவைத்தல், கு 
டுதல், குடைத்தாயிருத்தல், சிகை 
கொண்டிருத்தல். 

Crest'ed, a. செண்ளெள, கொண்டை 
யுள்ள. 

Crest'-fall-en, a. அதைரிய, தளர்ந்த, ௪ 
னைகெட்ட, திடனற்ற. 

Crest'less, a. குடில்லாத, ஈனமுள்ள. 
Cre-ta'ceous, a. fமைச்சுண்ணாம்புள்ள. 

. Creviice, 8. ut, நீக்கம், வெடிப்பு, க 

ழிவு. 
Crew, ௧. கூட்டம், கும்பு, ஒருகப்பலுக் 

குவேண்டி யவேலையாட்கள். ' 
as company, இழிசனர், கீழ்மக்கள். 

Crew’et, s: (see Cruet.) கப்பி. 
Crib, s. தொட்டி, முன்னணை 

for a child, தொட்டில். 
as cottage, கச்சுவிடு, Gb Bev. 

Crib, v. a. ண் eee 
வைத்தல், 

Crib'ble, s. அரிபெட்டி, சல்லடை. 
_ Crib'ri-form, a. சல்லடைபோன்ற, « 

 ண்ணறையுள்ள. 
Crick, 8. பிடிப்பு, வாங்கல். 
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Crick’et, s. HaraS@, சிள்வண்டு, சுவர் 
க்கோழி, தத்துவண்டி, சலபம், பாச் 
சை. 
a footstool, பரதபீடம், பாதமணே. 
a play, பக்துலிளையாட்டு. 

Crier, i கூறுவோன், . பிரசித்தம்ப 
Cryer,  § ண்ணுவோன். 
Crime, ௧. குற்றம், பழி, தப்பிதம், த 

வறு. 
Crime-ful’, a குற்றமுள்ள, பொல்லா 

ங்கான, பாவமுள்ள, தீவினையுள்ள. 
Crime-less', a. குற்றமற்ற, சத்த. 

Crim'in-al, 8. குற்றவாளி. 

Crim’in-al, a. குற்றமுள்ள, அபராதத்து 

க்கேதுவான. 
Crim-in-al’i-ty, பழித்தனம், குற் 
Crim‘in-al-ness, 3 ¢ றமுடைமை;, பா 

வத்தன்மை. 
Crim'in-al-ly, adv. பதியாய், குற்றமா 

ய், பாவமாய், பிரமாணத்தைமீறி. 
Grim‘in-ate, v. a. பழிகூறல், குற்றஞ் 

சொல்லுதல், குற்றஞ்சாட்டெல். 
Crim-in-a'tion, s. குற்றச்சாட்டு, கு 

ற்றச்சொல், குற்றவாளியாய்ப்பிடித் 
தல். 

Crim'in-a=to-ry, a. குற்றஞ்சாட்டுநிற. 
Crim'in-ous, a. குற்றமுள்ள, துரோக 

முள்ள, பொல்லாத. 
Crim'in-ous-ly, adv. குற்றமாய், அ 

ரோகமாய். 
| Crimp, s. கரிவாணிபர்தலைவன். 
Crimp, v. a. மயிர்சுருட்டதெல். 
Crimp'le, v. n. சுருங்குதல். 
Crim‘son, 8. செவப்பு, இருண்டசெவ 

ப்பு, அருணம், கருஞ்செவப்பு. 
Crimson, v.n. செவத்தல், செவப்பா 

தல். 
Crim'son; a. செவப்பான, செவத்த 

hues of morning and evening, செக் 
கர், செவ்வானம், அந்திசந்திச்செவ 
ப்பு. 

Cringe, ». a. கூசுதல், ஒதுங்குதல். 

Cringe, v. n. கெஞ்சுதல், ஒதுங்குதல். 
Cring‘er, s. பதுங்கி, முகமன்கூறி, ஆ 

சாரச்கள்வன். 
rie ing, 4. ஒதுக்கமான, தாழ்மையா 

| Crinkle, 8. திவ; மடி வு, சுருக்கு. 

£ 
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Crink'le, v.n. Aரைதல். 
Cri'nose, s. உரோமமுள்ள. 
Cri-nos'i-ty, 8. மயிர்செறிந்திருக்கை. 
Cripple, s. முடவன், சப்பாணி, நொ 

ண்டி. 
Crip’ple, v. a. முட்க்குதல்,முடமாக்கல். 
Crip'ple-ness, 8. முடத்தன்மை. 
Crisis, 5. இரண்டுக்குற்றநிலை, தறுவா 

ய், ஈரொட்டு, தற்சமயம். 
Crisp, v. a. சுருட்தெல், சுழித்தல், பின் 

னுதல். 
Crisp, a. சருண்ட, கொய்ய, இலேசா 

ய்முரியத்தக்க, முறுகலான. 
Crisp-a'tion,s. சருட்டுகை, பின்னுகை. 
Crisp'ing-pin, 8. மயிர்சுருட்டுங்கருலி. 
Crisp’ness, 8. கொருங்குந்தன்மை. 
Crisp'y, a. கொருக்கலான, இலேசாயு 

டையத்தக்க. 

Cri-té’'ri-on, s. இட்டம், அருவம், நிதா 
னம், பிரமாணம், அத்தாட்சிப் பிரமா 
ணம், அளவை. ll 

Crith’o-man-cy, 8. படைத்தபவியின் 
மேற்றூவினமாவினாற்குறிசொல்லல். 

Critic, s. தட்பமாய்பிழைபார்ப்போ 
ன், அட்பவிசாரணைக்காரன். 

Critic, a. தட்பமான, விவேகமுள்ள. 
Crit'ic-al, a. Aஇட்டமான, திருத்தமான, 

குறிப்பான, தேர்ச்சியான, தீர்க்கமா 
ன, அதிறட்பமான. 
day in a disease, sனத்தநாள், சமய | 

மான்காலம். 

period, தற்சமயமானவேளை; யதாகா 
லம். 
stage in a disease, இரண்டுக்குற்ற 
வேளை. 

Crit'ic-al-ly, adv. தட்பமாய், கவனமா 

ய், துண்மையாய். 
Crit’ic-al-ness, 8. தட்பம், தற்காலம், 

அிண்ணியநிலை., 
Crit/i-cise, ». a. பிழையெடுத்தல், குற் 

நஞ்சொல்லுதல், பிழைபிடித்தல். 
Crit'i-cis-er, 8. பிழைபார்ப்போன், அ 

ட்பமாய்ப்பார்ப்போன. 
Crit'i-cism, s. தட்பமாய்ப்பிழைபார்த் 

தல், தகுதிகணித்தல். 
Cri-tic’, j வழுவிளக்கும்விதி, பி 
Cri-tique’, " § மழைகாட்டுகை, பிழை 
காட்மெபத்திரம், இருத்தும்விதி, 
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gure காக்கைதவளைகளின் ௪ 
Croak'ing, ° ல தீதம்போன்றகத்து. 
Croak, v. கத்துதல், அழுதல். 

as frogs, தவளைகத்தல். 
as a hen, கேருதல். 

Croak’er, s. கத்துதறவன், முறுமுறுக்கி 
றவன். 

Crock, s. sரிக்கறை, ஒட்டடை, புகை 
யுறை. 

Crock, v. புகைபிடித்தல், ஒட்டடைய 
ற்றுதல், புகையுறல். 

Crock’er-y, 8. குயக்கலம், மட்பாண் 
டம, 

Croc'o-dile, s. முதலை, இடங்கர். 
Croc'o-dile, a. srவட முள்ள, கள்ள, வ 

ஞசமுள்ள. 
Crocus, 8. மஞ்சள். 

in chemistry, மSுசணிறச்குரணம். 
Cro'ny, 8. தோழன், பாங்கன், சென், 

நண்பன். 

Crook, s. கூனல், கூன், கோணல், நெ 
ளியல், நெளிவு, சவள்வு, வளைவு, த 
ந்திரம். 
shepherds, ஆயக்கோல். 
of a bishop, குருத்தண்டம். 
for an elephant, தோட்டி. 
by hook, or by crook, அபாயோபா 

யம், எவ்விதத்திலும். 
Crook, v. a. வளைத்தல், கோட்டல், சவ 

L Osa, குனித்தல், திருக்குதல். 
Crook'-back, s. கூன். 

Crook'ed, a. க னலான, கோணலான, 
வளைந்த, திருகல்முறுகலான, கெளி 
வான. 
as wicked, or bad, பொல்லாத, கொ 

டிய, முரடான. 
Man, கூனன், செளியலன்,கூனவன். 
old man, கூன்கிழவன், கூனன். 
old woman, கூனற்திழவி, கூனி. 
posture, கெளிவு. 
row, தருகலான, நேர்தப்பிய, நேர் 
விலகிய. 
to be crooked, as limbs, &c., Gm — 
ண்டுதல், கோணுதல், கூனுதல், நெ ~ 
ளிதல். 

Crook'ed-ly, adv. கோணலாரய், குறண் : 
டலாய், கூனலாய், கெளிவாய், வளை 
வாய். 

கைட ட்ப 
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Crook'ed-ness, s. வளைவு, கொடுமை, 
கோட்டம், கோண், நெளிவு. 
of character, குறும்பு, முரட்டுத்த 
னம். 

Crop, 5. விளைச்சல், விளைவு. 
growing, பயிர். 
thick, sனத்தபயிர். 
as stomack, இரைப்பை. 

Crop; v. a. கொய்தல், நறுக்கல், கறித்த 
ல், தடித்தல், வெட்டுதல், 
off short, குதுக்கேகடிதல், அடியோ 
டேகடிதல், இடையிலேமுறித்தல். 

Crop'ping, 8. வெட்டுகை, கறிக்கை, ௮ 
அப்பு, கொய்வு. 

Cro'sier, s. கண்காணியினுடையகசோ 
ல், குருவின்கோல். 

Cros'let, 8. AayFigyena. 
Cross, 8. குறுக்கு, எடுத்தடிமடக்கு, ௭ 

திர்ப்பு; தடை; தடெபு, கழு; அரக்கு 
மரம்; தாறுமாறு. 
as affliction, உபத்திரவம், அன்பம், 

வருத்தம். 
of Christ, Aaya. 
the figure, புள்ளடிவடிவு. 
of a well, அச௪சு. 
cross and pile, சாப்பைகுரிசுவிளை 
யாட்டு, 

Cross, ». 4. குறுக்கேபோதல், அழித்த 

ல், எதிர்த்தல், மறித்தல், தட்தெல், பு 
ரட்டதெல். 
a river, ஆறுகடத்தல், தாண்டுதல், ௧ 
டத்தல். 
out, கிறுக்குதல், வெட்டுதல், த் 

தல், துடைத்தல். 
Cross, v.n. குறுக்கிடுதல், நேரிடதெல். 
Cross, 4. குறுக்கான, எதிரான, முரண் 

டான, வெடுவெடுப்பான. 
answers, குறுக்குப்பேச்சு, எதிர்வி 
டை. 
beam, குறுக்குச்சட்டம், குறுக்குவி 
ட்டம், தூலம், தீராந்தி 
person, மிண்டன், குறும்பன். 
examination, குதுக்குக்கேள்வி. 
hedge, குறுக்குவேலி. 
road, or way, கவர்வழி, குறுக்குப் 

பாதை, குறுக்குவழி 
to be cross, வெடுவெடுப்பாதல், முர 
ண்டாதல். 
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Cross'-bir, s. குறுக்குத்தடி, குறுக்குத் 

தாழ். 
Cross'-bill, s. sத்திரிகைமூக்கன். 
Cross'-bow, s. வில்லினம்பாசனம், வி 

ல்லினிலக்குக்கம்பு. 
Cross'-ex-am-in-a’tion, 5. குறுக்குவினா 

ச்சொதனை. 

Cross-ex-am’ine, v. 4. குறுக்குவிசார 
ணைசெய்தல்., 

Cross'-grain’ed, a. குறுக்கு சி ராயடுத்த. 
as perverse, மாறுபாடான, முரண் 
டான. 

Cross'-leg-ged, a. அட்டணைக்கால்போ 
ட்டிருக்கிற, 

Cross'ly, adv. குறுக்காய், கோபமாய், 
வெடுவெடுப்பாய். 

Cross'ness, 8. குறுக்கு, வெடுவெடுப்பு. 
Cross-ques'tion, s. wig ப்பானகேள்வி, 

இருதலையானகேள்வி. 
Cross-ques'tion, v. a. கறgதுக்குக்கேள்வி 

கேட்டல். 
Cross'—way, 

Cross’ க் sf குறுக்குவழி. 
Cross'wise, a. கறக்கே, எதிரே. 

Crotch, s. sவர், கவை, 
Crotchet, s. லணெண்ணம். 

in music, சங்கதவுறுப்பினோரெழு 
தீது. 

Crouch, v. n. ஒங்குதல், குனிதல், தா 

ழ்தல், பணிதல், பதிதல், பதுங்குதல். 
Crouch’ing, 4. பதுங்குகிற, பாந்துறெ, 
Croup, s. ஈழை, தொய்வு. 

as rump, பின்சந்து. 
Crout, s. ஒருணவு. 
Crow, 5.“ காகம், காக்கை, காகப்புள், 

காக்காய். 
as a bar of iron, sவாகடப்பாரை. 

Crow, v. n. கூவுதல். 
as boast, லீம்யாய்ப்பேசுதல், பெரு 
மைபாராட்டுதெல். 

Crow'bir, s. பாரை, இருப்புப்பாரை, 
அலவாங்கு, கடப்பாரை. 

Crowd, s. சனரெருக்கம், சனஅடர்த்தி, 

சனக்கூட்டம், சமுதாயம், சனமொ 

ய்யல். 

of things, குப்பை,திரட்ி,அடர்த்தி. 
of women, wகளீர்கூட்டம், ஒரை, 
பொய்தல். 
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Crowd, v. a. அமுக்குதல், அடர்த்தல், 

FLASH, இரட்டதெல், நெருக்குதல். 

in, செருமுதல்; உப்பால் இிணித் 
தல். 

Crowd, v. n. அடர்தல், KOSH, திரளு 

தல், நெருங்குதல், அன்னுதல். 
Crowded, a. நெருக்கமான, அடர்த்தி 

யான. | 
to be crowded, as trees, foliage,&c., 

செறிதல், நெருங்குதல், அடர்தல். 
Crown, s. முடி, அரீடம், மகுடம், குட் 

டுமாலை, குடிகை. 
as honor, dignity, மேன்ல்ம, மாட்சி 
மை, மகத்து, சால்பு. ; 
as royalty, இாச்ரிச்.. 
for females, Giese. 

of the head, 2 €@, த; சவி? 

ம், குழி. 
a coin, ஒர்விதவெள்ளிக்காசு. 

Crown, ». 4. இராசாபிவேகம்பண்ணு 

தல், முடிகுட்தெல், ULL GGL 
தல், கிரிடந்தரித்தல். 
to reward, வெகுமதியளித்தல். 
to complete, to perfect, Mussa, 
நிறைவேற்றுதல், 
to be crowned, ஷ்ுதெல்! 

Crown’ed, a முடிதரித்த, கிரிடர்தங்கி 
ய, மாலைகுூடிய. 

king, இரீடாதிபதி, மகுடவத்தனன். 
as completed, பலன்பட்ட, திருத்தி 
யடைந்த. 

Crown'ing, s. போதிகையின் சத்திரம், த 
வாளிப்பு, கம்பியுந்திரளையும். 

Cru'ci-ble, s. குகை, மூசை. 

Crici-fix; s. Ag@a, சலுவைமுத்தி 
ரை. 

Cri-ci-fix'ion, 8. Righetti auhes. 
Cri'ci-form, a. சலுவைவடிவ மான. 
Crii‘ci-fy, v. a. சிலுவையிலறைதல். 

in scripture, அடக்குதல், ps rade 

த்துதல், கொல்லுதல். 
Cride, a. பாகப்படாத, பக்குவப்படா 

த, கன்றின, வ் ஒழுகி 

கற்ற, 
Cride'ly, adv. செவ்வையிடாததாய், தா 

- அமாறாய். 
Cride'ness, அயல்குவும்;' ஒழுங்க 
Cri'di-ty, ~ ; னம். 
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Cri’el, a. கொடுமையான, குரூரமான, 
அடர்ந்தேற்றமான, இரக்கமில்லாத, 
துட்ட, கொடிய, நிட்டேரமான. 
disposition, கொ।ரயகுணம், கண்ட 
கம், அட்டம், நிட்டூரம். 
persons, பாதகர், du Err, கொடிய 
ர், தறுகண்ணாளர், அட்டர், விட்டூ 
ரர். 

Cri’el-ly, adv. கொடுமையாய், குரூர 
மாய், தறுகண்ணாய், விட்டரமாய். 

Cri'el-ness, 8. த குரூரம், அ 
ம்டம். 

Cri’el-ty, s. கடினம், கடுமை, தறுகண் 
மை, அட்டகுணம், கண்டகம், கொ 
டுமை, துஷ்டம், கஷ்டம், விட்டூரம், 
இட்டேற்றம், நிஷ்டூரம். 
of disposition, a Ta கண் 
L&D. 

Criiet, (see Cruse. ) குப்பி. 
Cruise, s. (see Cruse.) குப்பி. 

as voyage, யாத்திரை. 
for plunder, உளவுகப்பல், கள்ளக்க 
பபபல, 

for protection, srவற்கப்பல். 
Criise, v. a. sகப்பல்யாத்திரை, சமுத்தி 

\ ரயாத்திரை, பிரயாணம்பண்ணுதல், 
பகைவர்கப்பலைப்பிடிக்கவோடுதல். 

Criis'er,s. சண்டைக்கப்பலோட்டி, பி 

ரயாணக்கப்பல், கள்ளச்கப்பல், சண் 
டைக்கப்பல். 

Crum, சேடம், எச்சம், அணி; அ 
Crumb, ° க்க சின்னம், . பின்னம். 

Crum, v. 4. அண்டித்தல், பொல்லமாக் 
குதல், சல்லரிதல். 

Crum'ble,v. a. இடித்தல், நொருக்கல், 
சின்னாபின்னமாக்கல், 

to pieces, உதிர்த்தல், பொத்தல்; 
அளாக்கல். 

Crum’ble, v. n. இடிதல், இறுகல், பொ 

டிதல், தேய்தல், அழிதல், கரைதல், 
ரொருங்குதல். 
to pieces, உதிர்தல்; பிள்ளுதல், தா 

ளாதல், wey rs சன்னாபின்னமா 

தல். 
Crum’bling, s. இடிவு, பொடிவு; த் 

வு, Sen Cor LD: 
Crummy, a. யெரரிவுள்ள, செரிவுள்ள; 

அண்டுதுண்டான, மெஜிவான. 

TT 
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Crump, a வளைந்த, கூணிய, கோணிய. 
Crum'ple, v. a. சுருக்குதல்; திரைத்தல், 

திருகுதல். 
Crum'ple, 4. 2. சருங்குதல், கசங்குதல், 

திரைதல், திருகுதல். 
as horns, இருகல், இிருகல்முருகல், 
புரி, சருணை 
to be crumpled in the limbs, &c., க 
மண்டுதல், முடங்குதல். 

Crup'per, s. வால்வார், வாலாசம். 
Cru-sade’, 8. மார்க்கானுயுத்தம், பரிசத் 

தஸ்தலமீட்புக்சானயுத்தம். 
Crise, s. குப்பி, சறுகலசம்; கரகம், 
Crush, s. sசிப்பு, ஈசிவு; நெரிவு, நெரி 

சல், நொருக்கு, மசிப்பு. 
Crush, v. a. நொருக்குதல், நெரித்தல், 

நித்தல், குமைத்தல், மரித்தல். 
any thing with a skin, sசக்குதல். 
any thing with a shell, sருக்குதல் 
to squeeze, பிநிதல், பிதுக்குதல். 
to subdue, அமர்த்துதல், கழ்ப்படுத் 
தல், 
to be crushed, sAதல், sசங்குதல், ச 
ருங்குதல், ரெரிதல், ரொருங்குதல். 

Crust, s. ட்டம். 
of bread, அப்பத்தின்காய்ந்தபுறம், ௮ 
ப்பச்தின்புறணி. 
of a sore, அசறு, 
as scum, ஆடை , TO. 

Crust, v. a. அ௮சறுபிடித்தல், கட்டமாக 
கல். 

Crus-ta-ce-ol’o-gy, s. ஓட்டெச்செர்துசா 
ஸ்திரம். 

Crus-ta'ceous, a. இடL்டமுள்ள, இட்ட 
் ம்போன்ற, ஒளெள, கரடான. 
Crust-a’ted, a. ஒடுள்ள, வலியதோலு 

ள்ள. 

Crust-a'tion, s. ஒடுபிடித்தது,ஒளெளது. 

Crust'i-ly, adv. வெடுவெடுப்பாய், கேர 
பமாய், தறுகுறும்பாய். 

Crust'i-ness, 8. ஓடுள்ளதன்மை, தறுகு 
அம்பு, வெடுவெடுப்பு, வெட்டென 

Knit a. ஒடுயோன்ற, வைமமான;வெ 
> டுவெடுப்புள்ள. 

Crutch, 8. ர் சினத் ௧7 
ல், கவைத்தண்டம். 
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Cruteh, v. a. கவைக்சோல்கொடுச்துர 
டத்துதல், தாங்கடத்துதல். 

Cry, 5. கூக்குரல்,பெருஞ்சத்தம், ROW. 
of distress. அழுகை, கதறுகை, பிர 
லாபிக்கை, ஒலம், புலம்பல். 
ofa dog, ஊளை. 
of an elephant, Slane. 
of a lion, கெர்ச்சதம். 

Cry, %.d. கூறுதல், கூவுதல். 
down,  விலைதணித்தல், 
Coot] FSV 5 பழுதுகூறல். 
up, புகமழுதல்; அதிவிலைகூறல், மெ 
ய்ச்சிக்கொள்ளுதல், விதந்துகூறல். 

Cry, 0 ௩. அழுதல், கூவெனல்,. QD 

தல், அழுங்குதல், கத்துதல், கதறுதல் 
குரவையிடுதல், ஒலமிடுதல். 
to proclaim, க. றுதல், அறிவித்தல். 
out, முறையிடுதல் , சத்தமிடுதல், வீரி 
ட்டமுதல். 

aloud from pain and grief, sதறுதல, 

அலறுதல். 
as in nightmare, வரய்குளிறுதல், வா 
ய்பொருமுதல். 
from sympathy, அனுதபித்தழுதல். 
to God, or other superior for aid, * 
லமிடுதல், அபயமிடதெல்,; கூவிளித்த 

முதல். 
Cry’er, s. (see Crier.) கூப்பிடுவோன், 

கூறுவோன், கதறுவோன். 

a hawk, வல்லூறு. 

குறையகக 

| Crypt, s. Sழறை, கோரி, பிரெத்க்கல்ல் 
றை, பிரேதக்குழி. 

Cryp'tic, d. மறைவான, மறைந்த, சே 
மமான. 

Cryp-tog’ra-pher, 8. யூிபொஷிகன், கு 
மூஉக்குறியாளன். 

Cryp-tog'ra=phy, 8. யூகபாலையெழு 
தல். 

Cryp-tol’o-gy, s. ySure@as, குழுஉக் 

குறி. 
Crys'tal, 8. பளிங்கு, படிகம், கட்டி, 

நாழிகைவட்டத்தின்மேற்கண்ணாடி. 
glass, பளிங்குக்கண்ணாடி ,தற்பணம். 
lens, குரியகாந்தம. 

Crys'tal, 2 பளிங்குபோன்ற, 
Crys'tal-line, ~ செள? துலக்க 

மான. A 
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humor, கண்ணின்முன்னறையினிர். 
Crys'tal-lite, s. வயிரக்கல்., 
Crys-tal-li-za'tion, s. sட்டிபடெல், வி 

ளைதல், திரளுதல், வயிரங்கொள்ளு 
தல். 

Crys'tal-lize, v. கட்டிபடுதல், பளிங் 
காதல். 

Crys-tal-log'ra-phy, 3s. வஸ்துவிளைவுச் 
சாத்திரம். 

Cub, 5. கரடிக்குட்டி, குட்டி. 
Cub, v. ௩. குட்டி போடுதல். 
Cu-ba'tion, s. அடைகாத்தல், அடைக 

டத்தல், படுக்குதல். 

Ci'ba-to-ry, a. ge@rGiéGp, Ge 
கிற, சாய்கிற, படுக்கிறெ. 

Ci'ba-tire, s. sனங்காணல், கனபலங் 
காணல், கனமறிதல். 

Cube, 8. sarin, கனவடிவம். 
root, கனமூலம். 

Cubic, 
Ci bic-al, 

Ci'bic-al-ly, adv. sகனப்பெருக்கமாய்,க 
னவடிவமாய். 

Cu-bic'u-lar, a. அறைக்கடுதத. 
Cw’bi-form, s. sனவ வமான. 
Ci'bit, s. முழக்கோல், முழம். 
Cu'bit-al, a. முமஅளவான, முழநட்ட்ி 

யுள்ள. 
Cu'boid, 

Cu-boid'al, 
Cuck’old, s. CHED RAM SDE His வே 

சிநாயகன். 
Cuck'old, v. வேரிபுருஷனாக்கல், 

ப கன, கனவடிவழமுள்ள். 

a. ¢ கனவடிவமபேோன்ற. 

Cuck'oo, s. குககEுறுவான. 

Cu'cul-late, கூடாரமுள்ள, கூ 
Cu'cul-la-ted, “ ¢ டாரவடிவமான. 

Ci’'cum-ber, s. கக்கரி, யமிப்பினிக்காய். 
(யப, 5. அதக்கல், மிட்குமிரை. 

to chew the cud, ௮சைபோட௫நுதல், இ 

ரைமீட்குதல், இரையெடுத்தல், குத 
ட்டுதல். 

Cuddle, v. a. ஒளித்தல், மறைத்தல். 
Cud'dy,s. ஒர்மின், கப்பவினறை. 
Cud’gel, 5. குறும்பொல்லு, வளைதடி்.. 

short, and bending, aargig, கணை 
யம், எழு. 

Cud'gel, ». a. வளைதடியாலடித்தல், 
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வளைதடிகொண்டடிக் Cud'gel-ler, 

“ கிறவன், பொல்லடி. Cud'gel-er, 
காரன். 

Cte, 5. மயிர்த்தொங்கல், மயிர்ப்பின்ன 
ல், வால். 

as hint, ௮சுகை, குறிப்பு; சைகை, 
பயில், 

Cuff, 5. முன்கைக்கவச்ம். 
with the hand, 9, தாக்கு. 
with the fist, 0 , குட்டு கைக்குத்து. 

Cuff, ம. d. எற்றுதல்,குட்டெதல், அடித்தல். 
on the head, Gi @ge. 

Cui-bo'no, sw@Qweresr ? 
Cui-rass’, 8. மார்க்கவச௫ம். 

Cili-na-ry, a. சமையலுக்கடுத்த, சமை 
யல்லவிட்டுக்கடுத்த, பாகசாலைக்கடுத்த, 
salt, கறியுப்பு. 

Cull, v. a. தெரிதல், தெரித்தல், 
to pick out of a mass, தெரிந்தெடுக் 
குதல், பொறுக்குதல். 

Cul'len-der, s. அரிப்பெட்டி, சல்லடை 
Culling, a. கநிவான, தெரிகடையான. 
Cull'ion, s. ஏழை, சண்டாளன், நீசன் ; 

தீழ்மகன். 
as root, மடறகிழங்கு. 

Cully, s. ஏழை, பேதை. 
Cully, ». a. ஏய்த்தல், மடித்தல். 
Culm, s. காம்பு, கால், தாள் 

as coal, ஒருவகைங்லக்டல், 
Cul’ min-ate, v.n. உச்சத்தில்வருதல், ௨. 

ச்சமாதல். 
Cul-min-a'tion, s. உ௨ச*சியைக்கடத்தல், 

மதியந்திரும்புதல், FH, oS Huevos) 

Dp. 
Cul-pa-bil’ i-ty, 8. குற்ற்முள்ளது, குற்ற 

ம், தப்பிதம். 
Cul'pa-ble, a. கறறGசாட்டப்படத்தக 

ச, குற்றப்படத்தக்க, குற்றமுள்ள, 
தப்பிதமான, தவறுள்ள். 

Cul'pa-ble-ness, s. கற்றமுடைமை, கு 
ற்றமுள்ளதன்மை, தவறு, வழு. 

Cul’pa-bly, adv. குறைவாய், குற்றமாய், 
தவறாய். 

Culprit, s. குற்றமுள்ளோன், கத்தவா 
off, தப்பிதஞ்செய்தவன். 

Cul’ti-va-ble, a. பண்படுத்தவ்விமலகிர்க, 
சீர்ப்படுத்தப்படத்தக்க, பயிறிடத்த 
க்க. 
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Cul'ti-vate, v. a. Friu@sasiso, செய் 
கைபண்ணுதல், பண்படுத்தல், தூர் 
வைப்படுத்தல். 
as improve, திருத்துதல், தேற்றுதல், 
பழக்குதல், சர்ப்படுத்தல், 
a disposition, &¢., பழக்குதல். 
grain, &௦., உண்டாக்குதல், SEF 

செய்தல், ருஷிபண்ணுதல்; பயிரி 
டுதல், வளர்த்தல். 
the mind, மனேவிருத்திசெய்தல். 

சர்ப! tion, 8. உழவுதொழில், ars 
தொழில், பயிரிடுகை, எராண்மை, 
வேளாண்மை, திருஷிகரம். 
mental, அறிவுப்பயிற்ி, கல்விவளர் 
ச்சி 
produce by tillage, பயிர்ப்பலன். 
practice, பரிசனை, பரிட்சை, பழக் 
கம், சாதனை. 

Cul'ti-va-tor, s. உழவன், இருஷிகரன், 
பண்ணைக்காரன், பயிரிடதிறவன், ப 
யிர்க்குடி, மருதநிலமகன். 
extensive, யெருவேளாளன், பண் 

| ணைத்தலைவன், ஆண்டை. 
Culture, s. கமத்தொழில், வேளாண் 

மை, பயிற்சி, பழக்கம், தேர்ச்சி, 
Culture, v. 4. வெளாண்மைசெய்தல், 

பண்படுத்தல். 
the mind, மoன்தைப்பண்படுத்தல்,தே 
TEAL cer oor, £ர்திருத்தல். 

Cul'vert, s. பாலம், மதகு, வாராவதி 
Cum'bent, a. படுக்கிற, 
Cum’ber, s. சடை, பாரம், woré GC 

சம், தொந்தரவு. 

Cum'ber, v. a. தடுத்தல், தொர்தரைப்ப 
டுத்தல், பாரப்படுத்துதல். 

Cum’ber-sdme, a. சோலியான, தொம் 

தரையான, பாரமுள்ள. 

to be cumbersome from weight, ser 

த்தல், பாரமாதல். 

Cum'ber-some-ly, adv. sனமாய், தடை 
யாய், தொந்தமையாய், பாரமாய். 

Cum'ber-some-ness, 5. இடைஞ்சல்,பா 
ரமுடைமை, பாரம், தொல்லை, 

Cum'brance, 5. தடுப்பு, தடை, தொந்த 
ரை, பாரச்சுமை, பாரம். 

Cum'brous, a. சுமையான, தடையுள் | 

ள், பாரமான, தொந்தரையான. 
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Cum'brous-ly, adv. சுமையாய், பாரமா 
ய், தடையாய். 

Cumin, s. Ere. 
Cumu-late, v. a. குவித்தல், ee 

சேோத்தல். 
Ci-mu-la'tion, ௧. குவிப்பு, ante) தி 

ரட்சி, 
Ci’mu-la-tive, a. குவியலான, குவிய 

லாகத்தக்க, சேரத்தக்க, DI HBO, கூ 
@@ on. 

Cu'neal, \ 
Cu'ne-ate, ry 
Cune-a-ted, & a ch 

Cu-né'i-form, J 

Cun'ning, 5. யுத்தி, அறிவு; யூகம். 
as deceit, அகாதம், உபாயம், எத்து, 
கபடம், கள்ளக்கருத்து, சம்பிரதாய 
ம், குழ்ச்சம், தந்திரம், ரெரிடு. 
dexterity, skill, சாதுரியம், சாமர்த்தி 
யம்; சூழ்ச்சி. 

Cunning, a. உபாயமான, குழ்ச்சமா 
ன, தந்திரமான, சூ அள்ள. 
measures, உபாயங்கள். 
person, அகாதன், உபாயி, தந்திரன், 
தந்திரி. 
work, aI ASI 1Cai%, வினோதவேலை. 

Cun'ning-ly, adv. உபாயமாய், தந்திர 
மாய், சூதாய், குழ்ச்சமாய். 

Cun’ ning-ness, 8. உபாயம், கபடம், தம் 
திரம், சூழ்ச்சம். 

Cup, 8. கரகம், கண்ணம், கெண்டி, பா 
ண்டம், பாத்திரம். 
ofa flower, அரும்பு. 
as good received, அனுபவம், சுகா 
னுபவம். 

Cup, v. a. கொம்புவைத்தல். 
Cup’-bear-er, s. பrரன பாலன. 

Cupboard, s. பொசனபாத்திராகரம். 
Cu'pel, s. குகை. 
Cupid, s. stwar, சித்தசன், மன்மதன். 
Cu-pid'i-ty, 8. அவா, அசைப்பெருக்க 

ம், பொருளாசை. 
Ci'po-la, s. வில்மச்சுமண்டபம். 
Cup'per, s. இரணவைத்தியன், கொம் 

புவைப்போன். 
Cup'ping-gliss, s. இரத்தம்வாங்குங்கரு 

வி, இரத்தம்வாங்குங்கொம்பு. 
Cur, s. கள்ளநாய். 

ee 
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Cir'a-ble, a. குணமர்கத்தக்க, சாத்திய 

ரோகமான, சொஸ்தமாகக்கூடிய. 

Car'a-ble-ness, s. சொஸ்தமாகக்கூடிய 
, தன்மை, ஆரோக்கியமாகக்கூடியதன் 

மை. 
Ci'ra-cy, y ரல் குருதெ 
Cu'rate-ship, “§ sககணை, குருப்பிர 
. யோசனம். 
Curate, s. உபதேச, பிரதியுபதே௫, 

' Curator, s. மேல்விசாரணைகாரன், ௧ 
ண்சாணிக்கிறவன், ஆராய்ச்சி. 

Curb, s. அடக்கம், தடை. 
of a bridle, sx” வாள்ச்சிங்கிலி, கவி 
னசசங்கிலி, தப்பு, தடை. 
of a well, Sணற்றின்பிறக்கட்டு, கூ 

வற்சுவர். 
Curb, v. 4. அடக்குதல், அமர்த்துதல், 

தடுத்தல், தணித்தல். 
Curb’ing, s. தடக்கு, SOL. 
Curb'-stone, 8. மிண்டுக்கல், தடுக்குங் 

கல், ஓட்டின்கல். 
Curd, 8. தயிர், ததி. 
Curd, 0. 4. உறையப்பண்ணல், தோய் 

_ BEV. 
Curd'le, v». a. உறைவித்தல், sous 
தல். 
Curd'le, v.n. உறைதல், தோய்தல், தடி 

த்தல், இறுகல். 
Curd'y, 4. உறைந்த, தயிரான, தடித்த, 
Cire, s. சகம், சொஸ்தம். 
a curateship, குருத்துவம், குருதெக்க 

ணை, குருப்பிரயோசனம், 
Cire, ». a. சுகமாக்கல்,குணப்படுத்தல். 

. to be cured, சsமாகுதல், குணமாத 
ல், குணப்படுதல். 

Cure’less, a. சொஸ்தப்படுத்தக்கூடாத, 
நீங்காத; மாறாத; ஆரோக்கியமாகாத., 

Cer, s. வைத்தியன். 
Curfew, s. சயனமணிச்சத்தம், சேம 

மணி. | 
Cir'ing, s. வைத்தியம், பரிகரரம். 
Cu-ri-os'i-ty, 8. அபூருவவஸ்து; அதன 

ப்பொருள், புதுமைப்பொருள். 
ட் as amusement, தரதனம், லினோதம். 
Cu-1i-0'50, 8. நூதனக்காரன். 
Ci'ri-ous, a. கெட்டித்தனமான, கோர 

ணியுள்ள, ஈவமான, நாகரீகமான, LT 
தனமான, யூகித்தனமான. 
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person,தூதனகாரன்,யுத்திவான்,யூடி, 
work, இத்திரவேலை, அணுக்கமான 
வேலை, நூதனவேலை. 

Ci'ri-ous-ly, adv. gu wird, தூுதனமா 
ய், வினோதமாய். 

Cu'ri-ous-ness, s. நூதனம், அட்பம். 
Curl, 8. சுருட்டு, சுருள், சுழி, சுற்று,புரி. 
Curl, v. a. சருட்டதெல், சுழித்தல். 
Curl, v. n. சுருளுதல், சுழிதல். 
Curl'i-ness, 8. சருட்சி, சுருண்டதன் 

மை, முறுக்கு. 
Curl'ing-ly, adv. சுருண்டு, சுருளாய். 
Curl'y, a. சுருண்ட, சுருளான. 
Cur-mud’geon, 8. பிசனன், உலோபி, 

அர்த்தாதுரன். 
Cur-mud'geon-ly, a. dOசனித்தனமான, 
பொருளாசையுள்ள. 

Currant, s. ஓர்பழம். 

Cur'ren-cy, 8. செலவு, நடமாட்டம், ப 
ரிமாற்றம். 
as money, 614, நாணயம். 

Cur'rent, 8. ஓட்டம், செல்லுகை. 
as opinion, ஓட்டம், பொதுநிதானம். 
as water, நீரெடுப்பு, நீரோட்டம், நீ 
ர்ப்பாய்ச்சல். 

Cur'rent, a. gOGn, செல்லுறெ, பாய் 
கிற, வழங்குறெ, 
money, செல்லுங்காசு, நாணயம். 
to be current, செல்லுதல், நடமாடு 
தல், பரிமாறுதல். 

Cur’ rent-ly, adv. ஈடபடியாய், வழக்க 
மாய், வாடிக்கையாய். 

Cur'rent-ness, 8. வழக்கம், செல்லுகை. 
Cur'ri-cle, s. இருபரிபூண்டபண்டி, இ 

ருபரிச்சகடம். 
Cur'ri-er, 5. தோல்பதனிடுவோன், தோ 

ழ்சாயக்காரன். 
Cur'rish, a. துட்ட, வெடுவெடுப்பான 

. குரக்குணமுள்ள. 
Cur'rish-ly, adv. வெடுவெடுப்பாய். 
Cur'ish-ness, s. கோபம்,வெடுவெடுப்பு. 
Cur'ry, 8. கறி. 

condiments ground together, sறிகீ 
கூட், 

‘powder, சரக்குத்தூள், மசாலை. 
stuffs, கறிச்சரக்கு, சம்பாரம். 

Cur'ry, v. a. po ப்தி 
HAZY. 
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favor, கெஞ்சுதல், முகமன்பேரிநன் 
மைபெறுதல், இச்சகம்பேசுதல். 
a horse, குரப்பமிடுதல், சீவுதல்,கோ 

அதல். 
as quarrel, பிரண்டுதல். 

Cur’ry-comb, s. குரப்பம். 
Curse, s. சாபம், திட்டு, தமொழி. 
Curse, v. 4. சபித்தல், சாபமிடுதல், இட் 

டுதல், தீமொழிகூ தல், வருத்தப்பட 

SHS. 
Curse, v.n. சாபமிடுதல், சபித்தல், தெ 

diana aiphode: 
| Curs'ed, a. பழிப்படத்தக்க, சபிக்கப் 

படத்தக்க, சபிக்கப்பட்ட, வெறுக்க 
லம் 

Curs'ed-ly, adv. சாபமாய், தங்காய், நி 
ர்ப்பாக்கியமாய். 

Curs'ed-ness, s. சபிக்கப்படத்தக்கதன் 
மை, சாபமுடைமை. 

Curs'er, s. FW EQ ner, சாப மிடுநிறவ 
ன், பழிகூறுவோன். 

Cursing, s. சபிப்பு; சாபம், இட்டு, 
Cursive, 4. ஓட்டமான, கதியுள்ள, செ 

ல்லுறெ, ஓடுதிற. 
Cur'sive-ly, adv. சரவையாய், சறுக்கா 

ய், பரும்படியாய், மேலெழுச்சியாய். 
Cur'so-ry, 4. சரவையான, சருக்கமா 

ன, பரும்படியான. 
Curst, a. வெடுவெடுப்பான, அட்ட, 

வெறுக்கப்படத்தக்க. 
Curst'ness, 8. sடுகடப்பு, வெடுவெடுப் 

4; குறும்பு. 
Cur-tail’, v. a. குறுக்குதல், குறைத்தல், 

சுருக்குதல், பொழிப்பாக்குதல். 
to be curtailed, G2G50, Gans 
ல், சுருங்குதல். 

Cur-tail’er, s. குறுக்குகறவன், பொழி 
ப்பாக்குகிறவன். 

Cur-tailing, s. அடக்கம், சுருக்கம், 
பொழிப்பு. 

Cur-tail'ment, s. சருக்கம், குறுக்கம். 
Curtain, s. இடைச்சலை, எழினி, தி 

ரைச்சலை, பாவாடை, படாம். 

in scripture, கூடாரம், படாம்விடி, 
Curtain, v. a. திரைச்சலைகட்டதெல். 
Curt’al, a. GoGer. [ரி. 

distance, விகன்ன தூரம், GHGera 
Cirule, a. இரதத்துக்கடுச்த, 
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chair, இரதத்தட்டு, இரதபீடம். 
Curv'a-ted, a. வளைந்த, வில்வளைவான. 
Curv-a'tion, s. வளைதல், வளைப்பு, வளை 

வு; வில்வளைவு. 

Curv'a-ture, s. கோணல், நெளிவு. 
Curve, ௧. கலிப்பு, குனிப்பு, கனல், வ 

Corey, வில்வடிவு, வடிவு. 
Curve, v. a. வளைத்தல், குணக்குதல். 

as an umbrella, sவித்தல், சுருக்கு 
தல். 

Curve, v.n. sவிதல், வளைதல். 
Curve, a. கோணிய, வளைந்த, வில்வடி 

வான. 
Curv'et, 8. குதிரைபாயுமோர்பாய்ச்சல், 

வாவு, தாவு, அள்ளு. 

Curv'et, v. n. வாவுதல், தாவுதல், அள் 
CFS. 

Cur-vi-lin’e-al, 

Cur-vi-lin’e-ar, ‘ ள்ள. 
Curv'i-ty, s. வளைவு, வில்வளைவு, வில்' 

வடிவு. 
Cus'a, 8. குசை, தருப்பை. 
Cus'cus, s. இலாமிச்சை. 
Cush'ion, s. சேணம், தழுவணை, மெத் 

கை. I 

Cush'ion-ed, a. மெத்தையிட்ட. 
Cusp, s. பிறைக்கோடு, 

வளைந்தரேகையு 

Cusp‘a-ted, கூருள்ள; கூரமு 
Cusp'i-dal, a. நக அதியுள் 
Cusp’i-da-ted, ள, அனியுள்ள, மு 

னையுள்ள. 
Cusp'i-date, v. a. கூராக்கல், முனையா 

க்கல். 
Custard, s. ஓர்பணிகாரம். 

apple, அணிநுணா, சத்தா. 
Cus'to-dy, s. sகrவல், சிறையிறாக்கை. 

of property, sைப்பாடு, கைவசம். 
as security, sாவல், சேமம், பராமரி 
ப்பு, வசம். 

Cus'tom, s. அப்பியாசம், பழக்கம், ந 
டை, பாங்கு, வழக்கம், வாடிக்கை. 
as duty, தீர்வை, ஆயம், கடமை, சுங் 
கம். 
national, சாதிகம், தேசவழக்கம்,'நா 
ட்வெழப்பம், தேசிகம், தேசாசாரம், 
'சாதியாசாரம். 
collector of, ஆயத்துரை. 

Custom, v. 2. பழகுதல், பழக்கமாதல். 
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Cus'tom-a-ble, a. தர்வைகொடுக்கவே 
ண்டிய. 
as COMMON, sடபடியான, 
மான, வாடிக்கையான. 

Cus'tom-a-ble-ness,.8. பழக்கம், அப்பி 
யாசம். 

Cus'tom-a-bly, adv. sl படியாய், வழ 
க்கமாய், வாடிக்கையாய். 

Cus'tom-a-ri-ly, adv. பழக்கமாய், வாடி 
க்கையாய். 

Cus'tom-a-ri-ness, 8. பழக்கம், வாடிக் 
கை. 

Cus'tom-a-ry, 8. தேசப் பிரமாணறூல், 
தேசாசாரநூல், தேசவழக்கம். 

Cus'tom-a-ry, 4. வழக்கமான. 
to become customary, a7. சக்கையா 

தல். 

Cus'tom-er, s. வாடிக்கையாய்க்கொள் 
ளுநெறெவன். 

Cus'tom-house, 8. ஆயத்தலம், ஆயத்து 
றை. 
goods, திர்வைச்சரக்கு, தீர்வைச்சா 
மான். 
officer, ஆயக்காரன், தீர்வைக்காரன். 

Cut, 8. அடி, வெட்டு, காயம். 
fashion, கோலம், மாதிரி, ரூபம். 
a groove, or furrow, தவாளிப்பு, வா 
ய்க்கால், உழவுசால், பிளவு. 
mark of, தழும்பு. 
stroke, a9. 
as picture, wt. 
a piece, or slice, Saw, தற்று, 
a short way, குறுக்குவழி. 

Cut, v. a. அரிதல், அறுத்தல், கண்டித் 

தல், CMSA, குற்றுதல், Oa Ose. 
across, GméCsCumge, குறுக்கே 
Oat Osea, நரேறிட்டெபோதல். 
asunder, இரண்டாய்த்துண்டித்தல். 
down, தறித்தல். 
lightly, மெதுவாய்வெட்டல், 
off, களைதல், கொய்தல், சேதித்தல், 
பிரித்தல், தடெதல், நிர்மூலமாக்குத 
ல, நறுக்குதல். 
out, ஆயத்தம்பண்ணல், இசையப்ப 
ண்ணல். 
short, சருக்குதல், பேச்சுக்குத்தடை 
பண்ணல், குறுக்குதல். 
5t0ne,'கல்லடித்தல், பொழிதல். 
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UP, அண்டித்தல், நிருமூலமாக்குதீல். 
to pieces, கண்டித்தல், தண்டித்தல். 

to the quick, உறைக்கப்படுத்தல், 
நோப்படுத்தல். 
the throat, sமுத்தறுத்தல். 
to humble, தாழ்த்தல், முறித்தல், வெ 
ட்சகப்படுத்தல், 
with scissors, கத்தரித்தல், நறுக்கு 
தல். 
to supercede, ௨பரயமராய்முறித்தல், 
தடைபண்ணல். 
to be cut to the heart, இருதயத்திற் 

குற்துண்ணல். 
Cu-ta’ne-ous, a. தோலுக்கடுத்த. 
Ci'ti-cle, s. தோல்; படலம், மேல்த் 

தோல், புறணி. 
Cu-tic'u-lar, a. மேல்த்தோலுக்கடுத்த. 
Cut'lass, s. ௪ முதாடு, வாள். 
Cutler, s. வெட்டுங்கருவிசெய்வோன். 

Cut'ler-y, 8. வெட்ஙெகருவிகள். 
Cut'let, s. கொத்தரிந்துசமைத்தஉணவு. 
Cut'purse, 8. கள்வன், முடிச்சுமாறி 
Cut'ter, s. தறிகாரன், வெட்பவோன்,க 

த்தரிகை, முன்வாய்ப்பல். 
asa vessel, ஒர்வள்ளம், தோணி, 

Cut'-throat, 8. sமுத்துவெட்டி, கொலை 
பாதகன், கொலையாளன், காதகன். 

Cut’-throat, a. sமழுத்தறுக்கிற, கொலை 
செய்நறெ, கொடிய,பாதகஞ்செய்திற. 

Cut'ting, s. அரிவு, அறுப்பு, உறைப்பு, 
கண்டம், SH, கடுமை, கண்டிப்பு, 
அணி, அண்டு, பிளவு, வெட்டி. 

Cut'tle-fish, s. sணவாய்மின. 

Cut’-wa-ter, 8. ஏரராப்பலகை. 

Cy'cle, s. srலசக்கரம், காலபரிவிருத் 
தி, சக்கரம், வட்டம். 

Cy'cloid, s. சக்கரவோட்டச்சுருள்வரி, 
சக்கரேவம். 

Cy-cloid’al, a. சக்கரவோட்டவரிசை 
யைச்சார்ந்த, FESCTA. 

Cy-clo-pé'di-a, s. லித்தியாகரநூல், நர 
சைத்திரவகராதி. 

Cyl'in-der, s. Aரண்டவடி.வு, தமபாதி 
GA... 

Cyl-in'dric, திரண்டவடிவுள்ள, 
Cyl-in'dric-al, a eee 
Cym'bal, s. Garr Gant, கைத்தாளம். 
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Cyn'ic, 8. சுரன், குறும்பன், கொபி, த 
அகுறும்பன், வெடுக்கன். 

Cyn'ic, x எடுத்தடிமடக்கான, ௭ 
Cyn'ic-al, " க குறக்கடியா 

ன, தறுகுதும்பான, குரத்தனமான. 
to be cynical, எரிதல், குறுக்கடியா 
ய்ப்பேசுதல், சிலுகுதல். 

Cyn'ic-al-ly, adv. கோபமாய், வெடுக் 
காய், வெடுவெடுப்பாய். 

Cy'pher, s. (see Cipher.) பூச்சியம், & 
ன், வட்டம், விருத்தம். 

Cy'press, s. புன்கமரம், திர்சா. 
Czar, s. அரசன், பிரதானி. 
Czir'ish, a. அதிபனுக்குரிய. 

D 

Dab, s. அழுக்கு, கறை, கைத்தட்டு, தா 
டிப்பு. 

Dab, ». a. கறைப்படுத்தல், கையாலடி 

தீதல். 
Dab’ble, »v. 

தோய்த்தல். 
as meddle, பலலிலுங்கையிடுதல். 

Dab'bler, s. ss மாணாக்கன், பலவி 
லுங்கையிடுவோன். 

Dab'ster, s. கெட்டிக்காரன்,கைகண்ட 
வன், சாமர்த்தியன், விவேகி. 

Dac'tyl, t யாப்புள் முதலோரசை 

ஈரமாக்கல், . ஈனைத்தல், 

Dac'’tyle, © £ நெடிலும் இறுதியசையிர 
ண்டுங்குறிலுமாய்வருவது. 

Dac'tyl-ar, யாப்புள்முதலோரசை 
Dac-tyl’ic, . நெடிலும் இறு தியசை 

யிரண்ஙெகுறிலாகவும்வரத்தக்க, 
Dad, அப்பன், தாதை, பிதா, ஐ 
Dad'dy, * . யன். 
Dae'dal, a. சாமர்த்தியமுள்ள, மானா, ப 
Due. 

Daff, v. a. (see Doff.) starsev. 
Dag'ger, s. குற்றுவாள்; சுரிகை. 

Dag'ger, 1.4. குற்றுவாளாற்குற்றுதல், 

சுரிகையாற்குற்றுதல். 

Dag'gle, ». a. அழுக்காக்குதல், புடை 
வையைநிலத்திலேதோய்த்தல். 

Dahlia, s. ஓர்வகைப்பூடு,  ஒர்வகை 

ப்பூ. 

Daily, a. அனுதின, அன்றாடக, தின; 

நாடோறுமுள்ள, 
நாள்வட்டமான. 
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account, இனக்கணக்கு, நாட்கணக் 
க; மிதக்கணக்கு. 
allowance, னப, நித்தகட்டளை,, 
நித்தியபடி, படி. 
expense, அன்றாடகச்செலவு, தினச் 
செலவு; ஈாட்செலவு. 
news, அற்றைப்புதினம், தினச்செ 
ய்தி, [ கூலி. 

pay, அற்றைக்கூவி, தினக்கூலி, நாட் 
rites, தினச்சடங்கு, நிதகருமம். 
strife, தனச்சண்டை. 

Daily, adv. Darcy ம், தினவிருத்தியாய், 
ஈநாடோனும்; நாளுக்குநாள், நாள்வட் 
டமாய், 

Daint'ies, 8. அதிரசம், இனித்தபண்ட 
ம், உருசிகரம், உருசயொான உணவு, 2. 
ருசிவர்க்கம், கொழுத்தசாப்பாடு. 

Daint'i-ly, adv. அதிருசியாய், உருசியா 
ய், சதிர்தமாய், மிருதுவாய். 

Daint'i-ness, s. 2. GA, சுிர்தம், சுவை, 

தித்திப்பு; மிருது. 
Dainty, s. மதுரம், மதுரமானது, நாவுக் 

குருசியுள்ளத, அதிரசவஸ்து. 
Daint'y, a. ஏதிகருசயொான, அநிகசுவை 

யுள்ள, சுவை, சத்த, இத்திப்பான. 
as elegant, மிருதுவான, அழகிய, மெ 
ன்மையான. 

Dairy, s. பாற்சாலை. 

Dai'ry-maid, s. இடைச், பாற்காறி. 
Daisy, 8. ஒருபூடு, 
Dale, 5. பள்ளத்தரை, பள்ளத்தாக்கு, ப 

ள்ளம். 
Dal'li-ance, s. தாமதம், ஆல சியம். 

caresses, இலலிதம், இலிலை, சரசம், 
ரதம். 

Dal'li-er, s. இலவிதவினேதி. 

Dally, a. சருவுதல், சனகுதல், தாமதித் 
தல், பொழுதுகழித்தல். 
fondly, £ீராட்தெல், கொஞ்சுதல். 
wantonly, சரசங்காட்டெல், சருவுத 

ல், தனகுதல். 
Dam, 8. அணை, கட்டு, ஓரம், சிறை, செ 

ய்கரை, தீரம். 
as mother, தாய்மிருகம். 

Dam, v. 4. அடைத்தல், அணைகட்டுத 
ல், சிறைசெய்தல், தடுத்தல், WM SSO. 

to become dammed, sங்குsல், தடை 
ப்படுதல். 
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Damage, s. அழிவு, ஊறு, கெடுதி, கே 
டு, சேதம், நட்டம், ஈாசம், பழுது, 
பாடு, பாழ். 

estimated allowance for, தத்தின் 
பெறுமதி, பாடுசேதக்கழிவு: 

Damage, v. a. அழித்தல், ஊறுபடுத்த 
ல், கெடுத்தல், சேதப்படுத்துதல், பழு 

தாக்குதல். 
Dam'age, v. n. அழிதல், கெடுதல், A 

தைதல், சேத்ப்படுதல். 
Dam'‘age-a-ble, a. கெடுதலையாகத்தக்க, 

சேதப்படத்தக்க, பழுதாகத்தக்க, 
Dam'ag-ed, a. கேடுபாடான, பதனழி 

நீத, பழசான, பாடிள்ள. 
Dam'as=céne, s. (see Damson. ) ஒர்பழம், 
Dam/ask, 8. த்திரப்பட்டாடை, இந்தி 

ரவன்னச்சித்திரப்படாம். 
Damask, v. a. Aத்திரத்தையல்தைத்தல். 
Dam-ask-een’, v. a. யொன்வெள்ளிமு 

தவியகட்தெல், pn SRE HE 
தல். 

Dam-ask-een'ing, s.. பொன்வெள்ளிப 

இத்தசித்திரம். 
Dame, s. தலைவி, நாய்ச்சியார், பெரு 

மாட்டி, கோமாட்டி., 
Damn, v. a. சபித்தல், அழித்தல், அக் 

னைக்குளராக்கல், இகமுதல், கடிந்து 

கொள்ளுதல், குத்றவாளியாகத்திர்த்த 
ல், வைதல். 

Dam'na-ble, a. அழிவுக்குரிய, wifes 
| Goronés$5ba, கேட்டுக்கேதுவா 

ன, சாபத்துக்கேதுவான, நித்தியாக் 
இனைக்கேதுவான. 

Dam'na-bly, adv. ஏழிவுக்கேதுவாய், ஆ 
க்தனைக்குளராய். 

Dam-na'tion, s. sரகாக்கினைத்தர்ப்பு, 
தேவகோபாக்கினை, தெய்வப்பழி. 

Dam‘na-to-ry, a. ஆக்கனைத்தர்ப்புள்ள. 
Dam'ni-fy,v. a. சேதப்படுத்சல், நட்ட 

ப்படுத்தல், பாழாக்கல். 
Damp, 8. ஈரம், குளிர்மை, சீதளம், ம 

னத்தளர்ச்ி. 
of ground, or floor, sAவு, நிலவூறல். 

Damp, v. a. தோய்த்தல், நனைத்தல். 
as chill, தளர்த்தல்,திடன்குறைத்தல், 
விறைக்கச்செய்தல். 

Damp, 4. ஈரமான, ஈரலிப்பான, ஈரிப் 
புள்ள, கசிவுள்ள, ஈனைவுள்ள, 
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to become damp, இளகுதல், ஈரவித் 
தல், கசிதல், நனைதல். 

Damp'er, 8. குறைப்பு, தடை, Dror 
குறைக்கும்பொருள். 

Damp’ ish, a. ஈரலித்த, ஈரமரன, கரிவு 
ள்ள, ஈரிப்புள்ள. 

Damp'ish-ness, 5. ஈரலிப்பு. 
Damp'ness, 8. #7, ஈரலிப்பு, கசிவு. 
Damp'y, a. vன்மஈ வான. 
Dam'sel, s. இளம்பெண், கன்னிகை, ௧ 

ன்னிப்பெண், குமரி, Aad. ° 
Dam'son, 8. ஓர்பழம். 
Dance, s. கூத்து, ஆட்டு, நடனம், நா 

ட்டியம், 
the whole play, mau. 

Dance, ». a. கூத்தாட்தெல், ge Ose. ' 
to dance puppets, பரவையாட்டுதல், 
பொம்மையாட்டுதல். 
to dance snakes, பாம்பாட்டுதல். 

Dance, v. n. கூத்தாதெல், நடனம்பண் 

ஊதல், ஈடித்தல். 
about, அடித்தல், அள்ளுதல். 

Din'cer, s. கூத்தன்; கூத்தாடி, அபி 
யன், ஈநாடகன். 

Dian'cing, s. ஆடல், ஆட்டு, கூத்து, BL 
னம், நாட்டியம். 
girl, ஈாட்டியப்பெண், நாடகச்கணி 

கை, நிருத்தமாது, கூத்தி, 
the art, நிருத்தம், அபிநயம், பரதம். 
master,-அண்ணாவி, கூத்தாட்டி, ஈட் 
டுவன், பணிக்கன். 
place, கூத்துக்களரி, கூத்துப்பயிலி 
டம், ஈடனசாலை, அபிநயசாலை. 
and singing, ஆடல்பாடல். 

Dan'de-li-on, s. ஓர்மை, 
Dan'der, s. இரிதல், பிதற்றுதல். 
Dan'dle, v. a. கோதாட்டதெல், சீராட்டு 

தல், செல்லங்கொஞ்சுதல். 

Dan'dler, s. £ராட்டுவொன். 

Dan'druff, s. அzசறு, சொடுகு. 
Dandy, s. குசாற்காரன், கோப்புக்கார 

ன், கோமாளி, சிங்காரி; ரெளிப்புக் 
காரன், பிலுக்கன். 

Dan'dy-ism, s. குசால், கோப்பு, சிங்கா 
ரம், பிலுக்கு, வேடிக்கை. 

Dan’ger, s. அபாயம்,சேதம்;மோசஙநிலை, 
Dan'ger-less, a. மோசமற்ற, reg 

லாத. 
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Din’ ger-ous, a. அவதியான, கொடுமை 
'யான, மோசமான, ஈட்டத்துக்குரிய. 
disease, அவத்தரோய், இரண்டுக்குற் 
றவியாதி, அசாத்தியரோய். 
road, கெட்டவழி, மோசமுள்ளபா 
தை. 
state or position, கெ।ட்டூநிலை, கொ 
டியநிலை, மோசத்துறை, 

Dan'ger-ous-ly, adv. அபத்தமாய், கெ 
டுதியாய், சேதமாய், மோசமாய். 

Dan'ger-ous-ness, s. O09), மோசத்த 
னம், Crore elev, மோசம், 

Dan'gle, ». n. தளர்தல், தொங்குதல். 
Dan'gler, s. போக்கிரி, தூக்குணி. 
Dank, 8. ஈரம், ஈரலிப்பு, கசிவு. 
Dank, a. ஈரமான, ஊறணியுள்ள, Fi 

வான, ஈரலிப்பான. 
Dank'ish, a. ஈரிப்புள்ள, ஊறணியுள்ள, 

கஜிவுள்ள. 
Dank’ish-ness, 8. ஈரலிப்பு, ஈரிப்பு, ஊ 

் றணிப்பு. 
Dap’per, a. க்கரமான, சறுசறுப்பா 

ன, சிக்கெனவான, அரிதமான, முய 

ற்சியுள்ள, விரைவுள்ள; கெதியுள்ள. 
Dap’per-ling, s. குறளன்,குட்டையன். 

Dap’ple, v. a. புள்ளிபடுத்தல். 

Dap'ple, a. பலவன்னமான, புள்ளியுள் 
ள, மறை யுள்ள. 

Dare; V. 4. அச்சுறுத்தல், கோயமூட்ு 

தல், பிரமிக்கச்செய்தல்,போர்க்கறை 
கூவல், உக்காரித்தல். 

Dare, v. n. தலைப்படுதல், திடன்கொள் 

ரூதல், அணிகரமாகுதல், நிமிர்தல். 

Dar'er, 8. துணிகரன், லீரன். 

Dar'ing, s. ஆண்மை, உத்தண்டம், செ 

ருக்கு; தணிகரம், தணிவு, நிமிர்ச்சி, 
கூரம். 

Dari ing, 4. ஆண்மையுள்ள,அணிகர, வீ 

ரமுள்ள. 
mind, துணிகரம், துணிந்தமனம், வீ 

ம், தைரியம். 

person, ஆண்டகை, இிண்ணியன், 

தைரியநெஞ்சன், வீரன். 
: Dar’ ing-ly, adv. ஆண்மையாய், திடனா 

.  ய்,துணிவாய், லீரமாய், 

Dar'ing-ness, s. தணிவு, தைரியம், 

| *Dark, s. அந்தகாரம், இருள். 

. as obscurity, nmpa;, அந்தரங்கம், 
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of the eye, கண்விழி, கருவிழி. 
Dark, a. அந்தரங்கமான, அழுக்கான, 

அறிவீன, இருளான. 
color, கருமை, கார், 

language, உபயார்தீதவசனம்; கருக 
ல், கருகற்பேச்சு, மறைபொருளான 
பச்ச. 
as gloom of mind, மகிழ்ச்சியில்லாத. 

Dérk'en, v. a. இருட்டெல், கருக்குதல, 
கறைப்படுத்தல், மயக்க ச்செய்தல், Lo 
நீதாரமாக்குதல், மறைத்தல். 
to obscure, புதைபொருளாக்கல், 

Dark’en, v, n. இருளுதல், கருகுதல், ௧ 

அறுத்தல், மயங்குதல். 
Diark'en-er, 8. இருளப்பண்ணுவது, ம 

றைப்பு. 
Dérk'ish, a. இருண்ட, கருமையுள்ள. 
Diark'ly, adv. கருகலாய், சந்தேகமாய், 

மங்கலாய், மறைவாய். 
Dérk'ness, 8. அந்தகாரம், இருட்டு, க 

ருமை, அறிவீனம். 
thick, or intense, அள்ளிருள், சாரி 
ருள், Cite, அந்தகாரம். 

Dérk'some, a. இருண்ட,மங்குளமான, 
Dar-ling, 8. அருமகவு, செல்வப்பிள்ளை. 

feminine, செல்வி. 

Dér'ling, a. ௮ருமையான,செல்வமான. 
Dirn, 5. இழைப்பு, பொற்று, 

Dirn, v. a. இழைக்குற்றுதல், இழை 
ப்போடுதல், இழையிடுதல், பொத்து 
தல். 

Dérn'ing, s. இழைக்குற்றுகை,,மூடுகை. 
பொத்துகை. 

Dirn'ing-need-le, s. இழையூசி, இழை 
வாங்கி. 

Dart,.s. அத்திரம், எறிபடை, கைவிடு 
படை. 

Dart, v. a. எறிதல், பிரயோடிச்தல், பா 

ய்ச்சுதல், செலுத்துதல், எவுதல். 
Dart, v. n. பறத்தல், பாய்தல், கெதியா 

ய்ச்செல்லுதல். 

upon, இறாஞ்சுதல், பாய்தல், மேல் 

விழுதல். 

as pain, கொதித்தல், சுண்டிவாங்கு 
தல், வவித்தல். 

Diart'er, 5. அம்பெய்கிறவன், am 
வன. 
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Dirt'ing-ly, adv. விரைவாய், வேக 

மாய். 
Dash, s. a4, தகர்ச்சி, முட்டு, மொத்து. 

a line, &c., று, புள்ளி. 
a flourish, அம்ம குசால், இடம்பம். 

Dash, v. அடித்தல், அழித்தல், தகர்த்தல், 
தட்தெல், தாக்குதல். 
against, இடறுதல், தீட்தெல், மோ 
அதல், மொத்தல். 

water, ஏற்றுதல், இந்துதல், தெளித் 

தல். 
to abash, sலங்கப்பண்ணுதல், கோ 
ழைப்படுத்துதல். ல 
to obliterate, Aறுக்குதல், அமைத் 
தல். 

Das'tard, s. இளநெஞ்சன், ஆண்மைய 
ந்றவன், பெண்ணன்; இழிதரவுள்ள 

வன். 
Das'tard, a. Sடமற்ற, தைரியமற்ற, இ 
Plan. 
Das'tard-li-ness, s. தைரியம், பெண் 

மை; இழிதரவு. 
Das'tard-ize, v. a. தைரியங்கெடுத்தல். 

Das'tard-ly, adv. ஈனமாய், அ௮தைரிய 

மாய். 

Das'tard-y, a. ஏழைமை, பயம், கோ 

மை. 

Da'ta, s. (pl.) கரணங்கள்; நிமித்தங்க 

ள்; பொருட்டெகள், காரியங்கள், ௮ 

னுமானங்கள். 

Date, s. ததி, தேதி. 
the fruit, பேரீச்சம்பழம். 

the tree, பேரீந்து. 
wild, ஈஞ்சு; ஈந்து. 

Date, v. a. இதிகுறித்தல், காலங்குறித் 
தல். 

Dateless, a. AAிகEுநியாத, காலநிச்சயம 

ற்ற. 
Dative, s. (a case.) ௧ உருபு; GCap 

றுமை, நான்காம்வேற்தமையுருபு. 
Da'tum, s. (see Data.) sாரணம். 
Daub, s. பூச்சு, மெமுக்கு. 
Daub, ». a. அப்புதல், ஊத்தையாக்கல், 

சார்த்துதல், SUL OS, பூசுதல், மெ 

ழுகுதல். 
to flatter, Gமன்பேசுதல். 

Dauber, s. சரவைப்பூச்சுக்காரன், அ 
வட்பவோன், மெழுகுவோன். 

208 

DAY 

a flatterer, இச்சகன். 
Daub'ing, s. சரவைப்பூச்சு, SD, 
அவாலே. 

Daugh'ter, s. குமாரத்தி, சிறுமி, னை 

யை, புத்திரி, மகள். 
Daugh’ter-hood, s. vsண்மை. 
Daugh'ter-in-law, s. vsன்மனைவி, மரு 

மகள், மருகி, 
Daugh'ter-ly, a. புத்திரித்தனமான, மக 
ண்மையான, மகளடைவான, மகளு 
க்கடுத்த. 

Diaunt, v. a. கலக்குதல், பயமுறுத்தல், 
லீரங்கெடுத்தல். 

Dauntless, a. sலங்காத, eee 
திடமான. 

Daunt’less-ness, s. தைரியம், இடாரிக் 
கம், லீரம். 

Dau’ phen, 8. பிராஞ்சுதேசத்துப்பட்ட 
த்துக்குமாரன். 

Dau'phen-ess, 8. பிராஞ்சுதேசத்துப்ப 
ட்டத்துக்குமாரன்றேவி. 

Dawn, 5. அரு>ணோதயம், புலரி, விடிய 
ற்காலம், வைகறை, 

as beginning, ஆதி, தோற்றம், ஆரம் 
பம். 
of wisdom, அறிவுதயம், ஞானோதய 
ம், ஞானோற்பத்தி. 

Dawn, v. உதித்தல், உதயமாகுதல், வி 
டிதல், ஆரம்பித்தல். 
as wisdom, அறிவுதித்தல், ஞானேோற் 
பத்தியாதல். 

Dawn'ing, 8. உதயம், வைகறை, ஆரம் 

பம். 
Day, s. இனம், நாள். 

asa course of time, for, நாள்வட் 

டம், வாழ்நாள். 
of the week, மை, வாரம். 

of the month, AA, தேதி. 
in opposition to night, பகல். 

from sunrise to sunset, பகல, எல்,தி 

வா. 
a special day, D@erer, பெருநாள், 

பண்டிகைநாள், உற்சவநாள். 

day after day, sாளுக்குநாள். | 

day by day, தினந்தினம, Harte gn 

gb, நிதமும், ஈாளுக்குகாள், நாள் 

தோறும். 
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Day'-book, s. குறிப்பேடு, ஙிதக்கணக் 

குப்புத்தகம். ' 
Day'-break, s. விடியற்காலம், விடியல், 

சந்திவெனாப்பு,  இருள்புலர்வு. 
Day ‘-dréam, 8. மனோரதியம், weal 

த்தம், Bora. 
Day'-la-bor, s. Sனவேலே. 
Day'-la-bor-er, s. அற்றைவேலைகாரன், 

காள்வேலைகாரன். 
Daylight, s. பகலொளி, பகல், weed 

வெளிச்சம். 

Days'man, s. மத்தியஸ்தர், ஈவர். 
Day'-spring,s. அருணொதயம்,அதிகாலை., 
Day’-stir,.s. ர உதயதார 

eins | " 

Day'-time,.s. பகல், பகற்காலம். , 
rte -WA-2S, 8. அற்றைக்கூவி, நாட்க 

வி, தினக்கூலி. 
Daz’ Ale, v. he ஒ்ணம்யூச்வெகம்ந் 

ல்; கண்மின்னியார்த்தல், ப்தி 
ல்மயக்குதல். 

to be dazzled, sண்கூசதல், கண்மி 
ன்னுதல், கண்மயங்குதல். 

Dazzling, a. கண்கூசப்பண்ணுழெ, ப 
ளபளப்புள்ள. 

Daz'zling-ly, adv. dGrரsாசமாய், பளப 
ளப்பாய், சோதியாய், மின்னாய். 

Deacon, s. உபதேச, தருமவிசாரிப்பு 
க்காரன், உதவிக்குரு. 

Déa'con-ess, & தருமவிசாரணைக்காரி, 
Dead, s. உயிரற்றது, காலஞ்சென்ற்அ, 

பதனழிர்தது, செத்தது, இறந்தது. 
as persons, மரித்தோர், 

Dead, 4. உயிரற்ற, ஊன, சாலஞ்செ 
ன்ற, பட்ட, பதனழிந்த, மரித்த, 
stupid, கூ ர்மையற்ற, மந்தமான. 
ungodly, அவபத்தியான, பத்தியற்ற. 
vapid, உருசியற்ற, சாரமற்ற, wget 
ழிந்த, பழசான, பாழ்த்த. 
flesh, அழு னெதசை, ஊழ்த்ததசை, 
language, வழக் திறந்தபாலைு, வழங் 
காப்பாவைஃ. 
tree, பட்டமரம். 

Dead’en, v. a. ற்கு @ 
யற்சிகெடுத்தல். 
to benumb, திமிரேறப்பண்ணுதல்; 
விறைக்கப்பண்ணுசல், மரக்சகப்பண் 

BNE. 
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Dead'-lift, s: இயம்பாதபாரம், அசையா 
தீபாரம். 

Dead'light, s. vrக்கலத்துவாரம்மூடி, ம 
ரகீகலவாரிவெளிமூடி. ' 

Dead'li-ness, 8. sSஞ்சுடைமை, கொலை 
த்தனம். 

Deadly, a. அழிவுக்கடுத்த, கொல்லுந்த 
ன்மையுள்ள, கொல்லுநறெ, சாவச்செ 
ய்றெ. 
foe, மிராணசத்துரு. . 

influence, Fவநாசம், பிராணச்சேத 
ம, பிராணமோசம். 

Dead'ness, s. இயக்கயமின்மை, உணர்வி 
ன்மை, உயிரின்மை, குளிர், சத்தின் 
மை, தத்தவமின்மை. 
dulness, சோம்பு, சோர்வு, தூக்கம், 
மந்தம். 
vapidness, உருசியின்மை, கார்ப்பின் 
மை, பதனழிவு, பழைமை, பழைசு. 

Dead’-reck-on-ing, 8. உத்தேசக்கணகல் 
கிடுகை, மதிப்பு: 

Dead’-struck, a. Diner, கெடிம 
ண்டிய, இலெைடைந்த, விறைத்த. 

Deaf, a. செவிடான, செவிப்புலனற்ற, 
கேள்வியற்ற. 
persons, செவிடர், Oa Grr. 
to become deaf, srாsடைத்தல், செ 
விமந்தித்தல். 

Deaf'en, v. a. srதடைத்தல், செவிடாக் 
கல், செவிமர்தித்தல், வெதிராக்கல். 

Deaf'ly, adv. செவிடாய். 
Deaf'ness, s. செவிட்டத்தனம், வெதி. 

temporary, sாதடைப்பு. 
Déal,s. பகுதி, பங்கு, பாகம். 

as board, பலகை. 

Deal, v. a. பகுத்தல், பாகஞ்செய்தல், ௩ 

டப்பித்தல். 

out food, போசனம்படிருதல், பந்தி 
பரிமாறுதல், ஊட்கெல். 

Deal, v. n. ஊடாடதல், கெரடக்கல்வா 
ங்கல்பண்ணுதல்,. ஈடந்துகொள்ளுத 
ல், வியாபாரம்பண்ணுதல், 
with, அனுகமனித்தல். 

favorably, அனுகூவித்தல். 
as a broker, தரவ பண்ணுதல், தரவு 
பேசுதல். 

Deal’er, s, வத்தகன், வியாபாரி... 
A2t 
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Déal'ing, s. sடத்தை, கொள்கை. 
as bargaining, ஊடாட்டம், கொடுக் 
கல்வாங்கல், விலைபேசுதல். 
traffic, வத்தகம்பண்ணுகை, வியாபா 
ரம்பண்ணுகை, 

De-am-bu-la'tion, s. வெளிஏறும்உலா, 
பவனி. 

Dean, s. கொ க்வினன், இலேக 
கன. 

Déan’er-y, 
Déan’ship, 
Dear, s. srsoar, காதலி, பிரியன், டி 

ரியை. 
Dear, a. அருந்தலான, அரிய, அருமை 

யான, ஒறுப்பான. 
beloved, அருமையான, பிரியமான. 
costly, உயர்ந்தவிலையுள்ள, விலைபெ 
ற்ற, விலையேற்றமான. 
a dear bargain, ஒறுப்பானவிலை, ௩ 
ட்டமானஒப்பந்தம். 
to become dear, ஒறுத்தல். 

Dear'-bought, a. ஒஅப்பாய்க்கொண்ட. 
Déar'ly, adv. அருமையாய், ஒப்பாய், 

மகாபட்சமாய். 
Déar'ness, s. அருமை, ஒறுப்பு, குறை 

ச்சல், அருர்தல், மனவுருக்கம். 
Dearth, s. ஒறுப்பு, கறுப்பு, பஞ்சம்,வ 

ரட்சி, வறப்பு. 
Death, s. இல்லாமை, இழவு, இறப்பு, 

சாவு, மரணம். 
Death’-bed, s. vrணப்படுக்கை. 

Death'-bod-ing, a. மரணக்குறிகாட்டு 
“னல் Cr 
Death’ful, a. crரணமுள்ள, கொலைசெ 

ய்கிற. 
Death'less, a. அழிவில்லாத, ஒயாத, சா 

வில்லாத, நித்திய. 
Death'less-ness, s. அழியாமை, சாவா 

மை, நித்தியம். 
Death'like, a. சrாப்போன்ற, சாவான, 

தூக்கமான, மரணம்போன்ற, 
Death’s'-door, 8. urea அவஸ்தை, மர 

ணத்கறுவாய். 
Death'-watch, 8. ஒர்சறுசெந்து. 
De-au'rate, ». a. பொற்பூச்சுப்பூசுதல். 
De-bir', v. a. தடுத்தல், தவிர்த்தல்; நீக் 

குதல், விலக்குதல். 
De-birk’, v. n. இறங்குதல். 
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De-birk-@'tion, s. இறக்கம். 
De-base’, ». a. தாழ்த்துதல் , இழித்தல், 

இழிவுபடுத்தல். 
by mixture, கலப்பினாற்கெடுத்தல். 
the mind, துன்மனப்படுத்தல், மன 
வீனப்படுத்தல், மனதுக்கிழிவைய 
டைவித்தல். 
to be debased, இழிதல், இழிவுபதெ 

ல், தாழ்தல். 
De-base’ment, 8. rனமாக்குகை, ஈனம், 

கேடு, தாழ்வு, தீழ்ப்பு. 
by admixture, seப்பு. 

De-bas’er, s. கெடுப்போன், தாழத்த 
வோன், ஈனமாக்குவோன். 

De-bat'a-ble, a. தருக்கம்பண்ணக்கூடி 
ய, வாதுபண்ணக்கூடிய. 

De-bate', s. தருக்கம், வியரச்சியம், விவ 
காரம், விவாதம். 

De-bate’, v. a. தருக்இத்தல், வாக்குவா 
தீம்பண்ணுதல். 

De-bate’, v.n. எதிரிடையேசல், தருக் 
இத்தல், நியாயஞ்சொல்லல், விவகரி 

தீதல். 
De-bate'ful, a. தருக்கத்துக்கேதுவான, 

தருக்கமுண்டாக்குறெ. 
De-bate’fully, adv. தருக்கத்துக்கேது 

வாய். 
De-bat'er, 3. தருக்கிப்போன், எதிர்வா 

இ, வாதாடி. 
De-bauch’, s. அமார்க்கம், அன்மார்க்க 

ம், பெருக்தின், வெறி. 
De-bauch’, v. a. Aரியைகெடுத்தல், கெ 

டுத்தல், திட்பெபடுத்தல். 
a WOMAN, ௮வதூறுபண்ணவ், கற்ப 

மித்தல். 
De-bauch’ed-ly, adv. அமார்க்கமாய், ஆ 

ராதூரியாய். 
Deb-au-chee’, s. sரர்த்தன், பெருர்தினி, 

பேர்ன், வெறியன். 
De-bauch’er, 8. அ௮சுத்தமாக்குவோன், 

கற்பழிப்போன், சுத்தங்கெடுப்போ 
ன், நெறியழிப்போன். 

De-bauch’er-y, s. Aரியைகேடு, கேடு, 
தூர்த்தத்தனம், பேரூண்பிரியம். 

De-bauch’ment, s. Aரியைகெடுக்குந்த 
| GOT GOLD. 

De-bent'ure, s. இருணச்சீட்டூ, கடன் 
சட்டு, கழிவுச்்சட்டு, 
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Deb'ile, a. சோர்ந்த, தளர்ந்த, மெலிந்த, 
பலவீனமான. 

De-bil'i-tate, v. a. சொரப்பண்ணல், த 
ளர்த்தல், மெலிவித்தல். 

De-bil-i-ta’tion, s. பலலீனமாகுகை, 
மெவிகை. 

De-bil'i-ty, s. ஏலாமை, தளர்ச்சி, தத்து 
வக்கேடு, தளர்வு, பலட்சயம், பலவ 
அதி, பனவீனம், மெலிவு. 

Deb'it, s. கடன், இருணம். 
Debit, v. sடன்படுதல். 
Deb-o-nair’, a. ஆசாரமுள்ள, நாகரீகமு 

ள்ள, பாங்கான. 
Deb-o-nair'ly, ado. ஆசாரமாய், ஒழுங் 

காய், ஈாகரீகமாம். 
Deb-o-nair'ness, s. ஆசாரம், மரியாதை, 

நாகரீகம், 
De-bouch’, v.n. ஒடுக்கவழியாற்புறப் 

படுதல், இடுக்கவழியாய்ப்புறப்பட்ி 
ப்பரவுதல். 

Debt, s. கடன், இருணம். 
and credit in account, பற்றுவரவு. 

as sin, or crime, குற்றம், வழு, பா 
வம். 

Debt’or, s. கடனாளி, கடன்காரன். 
who owes a balance, Aிygுவைக்கா 
ரன். 

De-but', s. HASSE, முதல்முறை, ஆர 
ம்பம். 

Decade, s. பத்து, பத்துவருஷவிீதி, 

Dec'a-dal, a. பத்துப்பத்தான, பப்பத் 
தான. 

Dec'a-gon, 8. தசகொணம். 
Dec-a-hé'dron, s. தசபுசமுள்ளது, SFY 

சை. 

Dec’a-logue, 8. தசகற்பனை, தசப்பிரமா 
ணம். 

De-camp' 5 Ve he கலைதல், கழிதல், கழு 
வுதல், நீங்குதல்; பெயர்தல், புறப்ப 
Osea. 

as an army, பாளையமெழும்புதல். 
De-camp'ment, s. soைவு, பெயர்ச்சி, 
“பெயர்வு, rape. 

mT! Ve a. இறுத்தல், செலில்ல்; 
சாய்த்துவார்த்தல். 

De-cant-a’ tion, Si ட சாய்த்து 
வார்த்தல். 
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De-cant'er, s. zாய்த்துவார்க்கும்பாத்தி 
ரம், ஈீர்ப்பாத்திரம், பானபாத்திரம், 
செளிப்போன், கரகம். 

De-cap’i-tate, v. a. Arச்செதம்பண்ணு 
தல், தலையபராதம்பண்ணுதல், தலை 
வெட்டுதல். 

De-cap-i-ta’tion, s. Arச்சேதம், தலையப் 
ராதம். 

De-cay’, 8. அழிவு, சிதைவு, தாழ்வு, பத 
னழிவு, பழுஅ, பாடு, பாழ். 
by age, தளர்வு, Pia. 

De-cay', v. n. அழிதல், உக்குதல், சிதை 
தல், பழசாகுதல், பழுதாகுதல். 
asa fruit, அழுகிப்போதல். 
as timber, இற்றல், உக்குதல், உளுத் 
தல். 

De-cay'ed, a. உருத்த, உக்க, ஊச 
லான, சீதச்தையான. 

De-cay’ed-ness, s. உக்கல், பதனழிவு, 
பழுது. 

De-cay'ing, s. அழிவு, இற்றுப்போதல், 
உக்கல், சிதைவு. 

De-céase’, s. இழவு, இறப்பு, சாவு, மர 
ணம். 

De-céase', v. n. இறத்தல், சாதல், ம 

cee, 
De-céit', s. அபகடம், இரண்டகம், ஏ 

ய்ப்பு; கரவடம், கபடம், கள்ளம், ப 
ட்டிமை, தந்திரம், வஞ்சகம், GSH 

De-céit'ful, a. ஏய்ப்புள்ள, சபடமான, 
கரவடமான; தந்திரமான, வஞ்சகமா 

ன, சூதள்ள. 
De-ceit'ful-ly, adv. கபடமாய், கரவட 

மாய், வஞ்சகமாய், சூதாய். 
De-céit’ful-ness, s. sரவடம், கபடம், 

வஞ்சனை, GH. | 
De-céiv'a-ble, a. ஏய்க்கப்படக்கூடிய, 

மோசப்படத்தக்க. 

De-céiv'a-ble-ness, s. வஞ்சக்கக்கூடிய 
தன்மை, வஞ்சிக்கப்படக்கூடியதன் 

மை. 

De-céive’, v. a. அணாப்புதல், எத்துதல், 

கபடஞ்செய்தல், கரவடஞ்செய்தல், 

குதுபண்ணுதல், வஞ்சித்தல். 
De-céiv’er, s. எத்தன், கபடன, 

டன், சூதானவன், வஞ்சகன். 

De-cem’ber, s. மார்கழி. 

கரவ 
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De-cem'fid, a. தசபாகமுள்ள, தசப்பி 
ரிவுள்ள. 

De-cem'pe-dal, a. Poy = hp 
De-cem'vir, 8. உரோமராச்சியதசாதிப 

திகளின்பட்டப்பெயர். 

De-cem'vi-ral, a. தசாதிபதிகளுக்குரிய. 
De-cem'vi-rate, s. sசாதிபதிகளினுத்தி 

யோகம், தீசாதிபதிகளின்சங்கம், 
Dé'cen-cy, 8. ஒழுக்கம், £ர், சத்தம, த 

குதி, பவித்திரம், மரியாதை; யோக் 

இயம். | 
De-cen'na-ry, 8. தசாண்டு, பத்துவருட 

ங்கொண்ட.காலம், = 
De-cen'ni-al, a. தசாண்டகெகதடதெத. ,. 
Decent, a. ஒழுக்கமான, பவித்திரமா 

ன,மறியாதையான,யோக்கெமுள்ள. 

De'cent-ly, adv. ராக, சத்தமாய், தகு 

ம்படி, பவித்திரமாய், 
Dé'cent-ness, 8. உபசாரம், ஒழுங்கு, & 

ர், பவித்திரம், மறியாதை. . 
De-cep-ti-bil’i-ty, s.  எத்துப்படுந்தன் 

மை, எய்க்கப்படத்தக்கதன்மை. 

De-cep'ti-ble, a. ஏய்க்கப்படத்தக்க. 

De-cep'tion, s. அபகடம், எய்ப்பு, எத் 

அ, கபடம், கள்ளம், சாலம், குது, வ 

ஞசகம், வஞ்சனை. 

as mask, பேடீசம், பொய்வேஷம். 

ocular, கண்மாயம், திரிபுக்காட்சி. 

De-cep’ tious, d. வஞ்சகமுள்ள, படிறு 
ள்ள. 

De-cep'tive, a. sபநள்ள, பே ரவியான, 

வஞ்சிக்கத்தக்க. 
cloud, பயன்படாதமேகம், மழையி 
ல்லாமுகில். 
disease, அசாத்தியரோய், 
யாதி 
winds, கள்ளக்காற்று,இடைக்காற்று. 

works, sரவடவேலை, கள்ளவேலை; 

போலிவேலை. 
De-cep’to-ry, a. ஏய்ப்புள்ள, மோசப்ப 

டுத்தத்தக்க, 
De-cerpt', a, அறுத்த, வெட்டின, கொ 

Ws, பறித்த. 
De-cerp'tion, s. கொய்வு, பறிப்பு; வெ 

ட்டு, 

De-cer-ta'tion, s. வாக்குவாதம், போ 
ராட்டு, 

De-ces'sion; s. புற்ப்படுனக, 
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De-chiérm!’, v. a. பேயகற்றல், மயக்கம் 
தெளிவித்தல், மாற்றுமருந்திடுதல். 

De-chris'tian-ize, v. a. ஏவிசுவாசியாக் 
கல், இறிஸ்தவனை அஞ்ஞானியாக்க 
ல், மெய்ப்பத்திகொலைத்தல்., 

De-cid'a-ble, a. தீர்க்கக்கூடிய. . 

De-cide’, ». a. அளவறுத்தல், தீர்த்தல், தி 

ர்மானித்தல், முடித்தல் 
a case, ஊடறுத்தல், வழக்குத்தர்த்தல். 

De-cide’, v. n. மு¢வுக்குவருதல், தீர்மா 
க், 

De-cid'ed, a. இட்டமான, தீர்க்கமான, 
தீர்ந்த, நியமமான. 
in purpose, திடசித்தமான, நியமமா 

ன, முடிப்புள்ள. | 
to be decided, ஒருமனப்படுதல், தர் 
தல், அணிதல், நியிர்தல். 

De-cid’ed-ly, adv. தீர்ப்பாய், தர்மான 
மாய், முடிப்பாய். 

De-cid’er, s. தர்ப்போன், கீதிபரன். 
De-cid’u-ous, 4. Sapo, நிலைபரமில் 

லாத, அசஞ்சலமான, 
De-cid'u-ous-ness, 8. வருடாநக்தரமுதி 

ருகை. 
Dec‘i-mal, s. சசபின்னம், தசாங்கிசம, 

கசாமிசம். 
Dec'i-mal, a. தசாங்செமான, பத்துப்ப 

த்தான, பப்பத்தான. 
Dec’i-mal-ly, adv. தீசாங்செப்படி, பத் 

அவீதமாய், தசமமாய். 
Dec'i-mate, v. a. தீசமபாகம்வாங்கல், 

பத்தலொன்றுவாங்கல். 
Dec-i-ma'tion, 8. தசமபாகம்வாங்கு 

கை, பத்திலொன்றுவாங்குகை. 
Dec'i-ma-tor, s. தசமபாகம்பண்ணுடற 

வன், தீசமபால9ிட்சிகன். 
De-ci'pher, s. குறிப்பெழுத்தைவிளக் 

கல், தாற்பரியம்பண்ணுதல். 
De-ci'pher-er, 8. யுிபெொகையைவிளக் 

குவோன்;, தர்பாரில், 
De-cis'ion, s. உறுதி, கண்டிதம், தீர்ப் 

பு; தீர்மானம், தீர்வை, நியமம், அ 
ணிவு. 

De-ci'sive, a. auto ve. mannan? 
திட்டமான, தீர்ப்புள்ள, தீர்மானமா 
ன, முடிப்பான, - 
language, திர்க்கவசனம்; . தீர்ப்பான 
பேச்சு. 
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offer, bargain, &c., சொல்லுறுதி, தீ 
ர்மானஒப்பந்தம், 

De-ci'sive-ly, adv. 
பாய். 

De-ci'sive-ness, s. உறுதி, திடம், இட் 
டம், தர்க்கம். 

De-ci'so-ry, a. தர்மானிக்கத்தகுந்த. 
Deck, s. கப்பலின்மேற்றளம். 
Deck, v. a. அணிதல், அலங்கரித்தல், 

கோலம்பண்ணுதல், சோடிச்தல், வ 
ன்னித்தல். 

Deck’er, s. அலங்கரிப்போன், வண்ண 
மகன். 

Deck'ing, s. ஏணி, அலங்கரிப்பு, அல 
ங்காரம், சிறப்பு, சோடிப்பு. 

De-claim’, v. n. கூறுதல், பிரசங்தித்தல். 
De-claim‘ant, s ere பிரச 

உறுதியாய், தீர்ப் 

De-claim’er, eG,  வாசாலகன். 
De-cliim’‘ing, ‘ og பிரச 
Dec-la-ma’tion, ங்கம், லியாக்கி 

யானம். த 

Dec-la-ma'tor, 8. பிரசங்கி, லியாக்ணி 
யானி. 

De-clam'a-to-ry, a. சாதுரியமான, பிர 
சங்காப்பியாசத்துக்குரிய. 

De-clar'a-ble, a. அறிவிக்கக்கூடிய, உ 
. அதிபேசக்கூடிய, கூறக்கூடிய, நிச் 

சயிக்கத்தக்க. 
Dec-la-ra'tion, 3. கட்டுரை, உறுதிச் 

சொல். 
an avowal, அறிக்கை, பிரதிச்கனை, 

De-clar'a-tive, a. உறதிகாண்பிக்கிற, 
உறுநிகூறுநெ, உறுதிசொல்லியறிவி 
க்க. | 

De-clar'a-to-ri-ly, adv. பிரசங்கமாய், 
பிரசித்தமாய். 

De-clar'a-to-ry, a. கூறத்தக்க, சொல்வி 
க்காட்டத்தக்க. 

De-clare’, v. a. அறிவித்தல், அறைதல், 

இயம்புதல், உரைத்தல், கூறுதல், வ 
சனித்தல். | 
confidently, இடித்துரைத்தல், தணி | 
ந்துசொல்லுதல். 

De-clar'ed-ly, adv. சங்கற்பமாய், செளி 
வாய், நியமமாய், .வெளியரங்கமாய், 

De-clar’er,s. அறிலிப்போன், பிரபலி 
யம்பண்ணுவோன்,  பிரசுரஞ்செய் 
வோன். 3 
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De-clar'ing, 
கூறகை. 

De-clen'sion, s. குறுக்கம், குறைவு, ௪ 

ருக்கம், தளரச், snpe®h. 
in grammar, விபத்தி, பெயர்களினு 

ருபேற்றுமுறை, உருபுபுணர்த்துமு 
றை, 
of piety, பயபத்திக்குறைவு,; பத்தித் 
தாழ்ச்சி, அபத்தி. 

De-clin'a-ble, a. வேற்றுமைப்படுத்தக் 

கூடிய. 
Dec-li-na'tion, s. அபமம், அதோகதி, 
MSE, HESS), சாய்வு, சிதைவு, வ 
ளைவு. 
ofa planet, Srsாபமம், இரககதம், 
கிராந்தி,கோளம். 
north, உத்தராயணம், உத்தராபமம். 
south, Os" சணாயனம்,தக்கணாபமம். 
greatest, Lrரமாபமம், 
of moon, சந்திராபமம். 
of sun, குரியாபமம். 
ofa needle, sre 53059). 
line of declination, Aராக்திச்சா, ௮ 
பமரேகை. 
in grammar, வேற்றுமைப்புணர்ச்9ி. 

Dec-li-na/tor, s. Sராந்திப்பாகை, அள 
க்றெகருவி, சமனறிகருவி, விமத்திக் 
கருவி. 

De-cline’, s. சரிவு; குறைவு, தளரச், 
தேய்வு. 
of the sun, பின்சரிவு. 
of life, தீளர்ந்தவயது, விருத்தாப்பி 
யம். 

De-cline’, v. GIGS, குறைதல், சரி 
தல்; சாய்தல், தாழ்தல், விலகுதல். 
as refuse, மறுத்தல். 
as the sun, இறங்குதல், சாய்தல். 
in health, தளர்தல், ரேரய்த்தல், மெ 
விதல். 
to decline a noun, &c., உருக 

த்தல். 
De-clin'ing, a. அல்லித்தட்டுில் சரி 

வான, தாழ்ச்சியான. 
age, தள்ர்வயது; மூப்பு; விருத்தாப் 
பியம். 

De-cli'vous, பட பபற 
De-cliv'i-tous, °§ ள்ள, அபரோகண 

மான. 

8. அறிவித்தல், அறிவிப்பு, 
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De-cliv'i-ty, s. fay, இறக்கம், சாய்வு. 
De-coct', v. a. அவித்தல், காய்ச்சுதல், 

சமைத்தல். 
as the stomach, ren i Issa, செ 
ரிப்பித்தல், சமிப்பித்தல். 

De-coct'i-ble, a. அ௮வியத்தக்க, சீரணிக் 
கத்தக்க. 

De-coc'tion, 8. G67, கஷாயம். 
to make a decoction, sagtwwGun@ 
தல். 

De-coct'ive, a. அவிக்கக்கூடிய, காய்ச் 
சக்கூடிய, சமைக்கக்கூடிய. 

De-col'late, ». a. சrரசேதம்யண்ணுதல். 
De-col-la’tion, s. Arசேதம். 
Dé'com-plex, a sலப்பான, பலவகை 

யான. 

De-com-pos’a-ble, a. பிரிகச்கக்கூடிய, 
பகுக்கக்கூடிய. 

De-com-pose’, v. a. பகுத்தல், பிரித்தல், 
பூதியங்களாய்ப்பிரித்தல். 
to be decomposed, பகுத’, பிரிதல், 
பூதசுத்தியாதல். 

De-com-pos'ite, a. கலக்கப்பட்ட. 
Do-com-po-si'tion, s. பூதசத்தி, பூதிய 

ங்களைவெவ்வேராய்ப் பிரித்தல். 
De-com-pound’, ». a. தரும்பவுங்கலத் 

தல், பலவகையொன்றாகச்சேர்த்தல். 
De-com-pound', a. தரும்பக்கலந்த, 
De-com-pound'a-ble, a. Aரும்பக்கலக் 

SUUL GSES. 
Dec'o-rate, v. a. அலங்கரித்தல், அணி 

தல், சிங்காரித்தல், சறப்பித்தல்,சோ 

டித்தல், வன்னித்தல். 
Dec-o-ra'tion, s. அணி, அலங்கரிப்பு, 

அலங்காரம், ஆபரணம், சிங்காரம். 
De-co'rous, 4. ஒழுக்கமான, எண்ணிக் 

கையான, சீரான, செவ்விய, தகை 
மையுள்ள. 
to be decorous, ஒவ்வுதல், சர்மையா 
தல். 

De-co’ rous-ly, adv. அலங்காரமாய், ஓஒ 
முங்காய், சிறப்பாய், செப்பமாய், வ 
ன்னிப்பாய். 

De-cor'ti-cate, v. a. உமிதள்ளுதல், ஓ 
டுகழற்றுதல், தோலுரித்தல், பட்டை 
உரித்தல். 

De-cor-ti-ca’tion,s. பட்டை வரிக்! 
உமிதள்ளுகை, தோல்போக்குகை. 
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De-co'rum, s. ஆசாரம, ஒழுக்கம், சுலே 
ம், தகுதி, மரியாதை. 

De-coy', 8. உருசிகாட்டுதல், எத்து, ஈய 
ங்காட்டிஎயத்தல், wD. 
beast, Sவaமிருகம். 
bird, திவகப்பட்9ி. 

De-coy', ». a. இன்பங்காட்டெல், அகப் 
படுத்தல், எய்த்தல், நிலைகுலைத்தல்,வ 
சப்படுத்தல், 

De-créase’, s. தளர்ச்சி, தளர்வு, தாழ்வு, 
தேய்வு, குறைவு. 

De-créase’, v. a. குறைத்தல், சறுகச்செ 

ய்தல், தேய்த்தல், வற்றச்செய்தல். 
De-créase’, v. n. எஞ்சுதல், GIGS, 

Angse, தாழ்தல், தேய்தல், சுருங் 

குதல், வற்றுதல், குன்றுதல். 
De-cree’, s. sii னை, கற்பனை, கற்பி 

தம், ர; Bitchin ing நியமம். 
in theology, தெய்வறியமம், தெய்வ 
சித்தம், விதி. 
of a state, &c., இராசகட்டளை, கட் 

டனளைச்சட்டம். 
De-cree’, ». a. sகட்டளையிடுதல், கற்பித் 

தல், குறித்தல், தீர்த்தல், தீர்மானம்ப 
ண்ணுதல், நியமித்தல், நிருபித்தல்,தி 
ட்டப்படுத்தல். 

Dec're-ment, 8. குறை, குறைவு, தாழ்ச் 
A, தேய்வு, ஈட்டம், வற்றம். 

Hers’ it, 4. இழத்தன்மையான, தளர் 
சீயொன, விருத்தாப்பியத்தால்மெலி 
ந்த. 
to become decrepit, தளர்தல், மெலி 
தல். | 

De-crep'i-tate, v. a. வறுத்தல், பொரித் 
தல், வாட்டல், வரட்டல். 

De-crep-i-ta'tion, 3. வறுப்பு, பொரிப் 
பு; படபடெனவெடித்தல். 

De-crep'i-tude, s. விருத்தாப் பியத்தளர் 
ச்சி, மெலிவு, தள்ளாட்டம். 

De-cres'cent, a. குறைதிற,  மெலிதிற, 

தணி, தேய்றெ. 
De-cré'tal, s. கட்டளை, தீர்மானம், பிர 

மாணம், கட்டளைச்சட்டம், 

De-cré'tal, a. தீர்ப்புக்குரிய, தீர்மானம 
ள்ள, பிரமாணத்துக்கடுத்த. ' 

De-cré'tist, s. சதியின் 
லவன், பிரமாணதுரந்தான். 
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De-cre'to-ry, a. தீர்ப்புள்ள,; திரமான 
மான, தற்சமயமான. 

De-cri‘al, s. அவமதி, தகாறென்றுதிர்மி 

பு; குறைகூறல். 
De-cri'er, s. தாழ்த்துவோன், தகாதென் 

அதீர்ப்போன், அ௮வமதிப்போன். 
De-crown'ing, 8. SAரிடமிழக்கப்பண் 

ணுகை. 
De-crust-a'tion, s. மேலுரம்ந்க்குகை, 
தோலாடை முதலியகழற்றல். 

De-cry', v. a. குறைவாய்ப்பேசுதல், இ 
ழிவாய்ப்பேசுதல், விரோதமாய்க்கு 

த்றஞ்சொல்லுதல்,அவஅூறுபேசுதல், 
வைதல். 

Dec-u-ba’tion, 
படுக்கை, சயன 

De-cum’bence, 8. WAN 
LOLI COT EOD) GE « 

De-cum’ben-cy, 
De-cum'bent, a. படுக்கிற, சாய்றெ, ப 

ணிநெ, ay coral GM. 
De-cum’bi-ture, s. Suமைப்பாடு, கடை 

ப்பாடானவேளை. 
Dec'u-ple, s. பன்மடங்கு, பத்துமட 

ங்கு. 
De-cur'sion, s. சரிவாய்ப்பாய்தல், ௮ 

தோகதியாய்ப்பாய்தல். 

De-cur'sive, a. Sமாய்ச்செல்லுறெ, br 
ப்பாய்ச்சல்போன்ற. 

De-cus'sate, v. a. குறுக்காகச்செல்லு 
தல். 

De-cus-sa’tion, 8. தட்டுருவுகை, GME 
காய்ப்போகுகை. 

De-da'li-an, a. (see Daedal. ) பலவித, 
கலப்பான, நானாவித, பற்பல. 

Ded'i-cate, v. a. நியமித்தல், நேர்தல்,தே 
வனுக்கென்றுகொடுத்தல், ஒப்படை 

தீதல். 
to give up, ஒப்புக்கொடுத்தல், 

Ded'i-cate, a. நியமித்த, ஒப்புவித்த, ரே 
 ர்க்த. 

Ded-i-ca'tion, s. நியமிப்பு, அபிவேக 
ம், மனோதத்தம். 
as consecration, பிரதிட்டை, அபி 
வேகம். 

Ded/i-ca-tor, 8. அபில்கம்பண்ணு 
ட வோன், வாழ்த்துவோன். 

De-di'tion, s. ஒப்புக்கொடுக்கை, பொ 
அப்பிக்கை. . 
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. De-diice’, v. a. நிதானித்தல், அனுமானி 

தீதல், அறிதல், கிரடத்தல், அருத்தாப 
தீதியாற்கோடல். 
to derive from a root, பிறப்பித்தல். 

De-duce'ment, s. அனுமானம், அருத்தா 
பத்தி, செய்ப அணிவு. 

De-dic'i-ble, a. Srரகக்கப்படத்தக்க, தி 
யானிகச்கத்தக்க. 

De-dic'ing, pp. ஒன்றைக்கொண்டுபின் 
னொன்றைத்தீர்க்கிற, ஏதுக்கொண்டி 

முடிறெ. 
De-du'cive, a. அனுமானிக்கத்தக்க. 
De-duct’, v. a. கழித்தல், குறைத்தல், த 

ள்ளூதல், நீக்குதல். 
to be deducted, sழிதல், குறைதல், 
நீங்குதல். 

De-duc’tion, s. கழிவு; தள்ளாபடி 
ர்க், அனுமானம், அணி, நிசா 

னிப்பு, யுத்தி. 
De-duct'ive, a. அனுமானிக்கத்தக்க, நி 

தானிக்கத்தக்க. 
De-duct’ive-y, adv. gay wre பிரமா 

ணமாய், அருத்தாபத்தியாய். 
Deed, s. செய்கை, கருமம், வினை, கிரி 

யை. 
as exploit, விரச்செய்கை. 
as bond, முறி, உறுதி, 
written, சாதனம், உறுதி, சாதனபத் 
திரம். 

Deed, ». a. அறுதியுறுதிமுடித்தல், உறு 
திமுடித்துக்கொடுத்தல், சாதனம்மு 
டித்துக்கொடுத்தல். 

Deed'less, a. செயலற்ற, இறியையற்ற, 
Deem, v. a. நினைத்தல், நிதானித்தல், ot 

ண்ணுதல், கருதல். 
Deep, s. ஆழம், கெம்பீரம். 

as sea, கடல், ஈனக், அழி, ஆழி 
யகடல். 
as abyss, பாதாளம், பாதலம். 

Deep, a. ஆழமுள்ள, தாழ்வுள்ள. 
as crafty, கூரியஅறிவுள்ள, விவேக 
முள்ள, யூகமுள்ள. 
breath, or sigh, நெ।ட்டுயிர்ப்பு, பெரு 
மூச்சு. 
crafty person, சழியன், உபாயன், ௮ 
காதன், ஆழியன். 
or abstract thought, எண்ணம், தியா 
னம், யூகம். 
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sleep, அயர்ந்தநித்திரை. 
voice, மந்தநாதம், மிடற்றானெழு 
மொலி. 
well, ஆழமானகணெறு. 

Deep’en, v.a. தாழ்த்துதல், குழித்தல், 
தோண்டுதல், இருள்செறித்தல், கறு 
ப்பித்தல். 
the color, sAிறமேற்றல், அ௮திவன்ன 
மூட்டல். 

Deep’en, v. n. தாழ்தல், ஆழ்தல். 

Deep'ly, adv. ஆழமாய், தாழ்வாய். 
sagaciously, ல்ச் கருத்தாய், 

யூகமாய். 
toa great degree, மிகவும். 
to be deeply impressed, Gுற்றவுண 
ர்தல். 

Deep’-mis-ing, a. தயானமுள்ள, ஆழி 
யசந்தையுள்ள, கருத்துள்ள, அண் 

ய. 

Deep'ness, s. ஆழம், தாழ்வு, பதிவு. 
Deep'-read, a. sல்வியுள்ள, சாத்திரப்ப 

யிற்சியுள்ள, கல்வித்தேர்ச்சியுள்ள. 
Deep’-ton-ed, a.  மந்தநாதமுள்ள, மந் 
“ தோசையுள்ள. 
Deer, 8. மான், அருணம், நவ்வி. 
De-face’, v. a. சிதைத்தல், அழித்தல், த 

டைத்தல், செவ்வைகெடுத்தல், அழ 

குகுறைத்தல். 
De-face'ment, s. அழிப்பு, சிதைப்பு, அ 
writ, கெடுதி, அழிவு. 

De-fac'er, s. அழிப்போன், கெடுப்போ 
ன், அடைப்போன், செவ்விமழுக்கு 
வோன். 

De-fac'to, a. நிச்சயமாய், . உள்ளபடி, 
மெய்யாய். 

De-fal’cate, v. a. sநித்தல், குறைத்தல், 

கழிவுபண்ணுதல், சேதித்தல்.. : 
De-fal-ca’tion, 8. குறை,தாழ்ச்சி,கழிவு. 
Def-a-ma/’tion, 8. அவதூறு, புறங்கூற் 

அ, பொய்க்கதை; கோள், தமொழி, 
பழிமொழி. 

De-fam'a-to-ry, a. புறங்கூற்றான, இக 
ழச்சியான, நிர்தையான. 

De-fame’, ». a. இகழ்தல், நிந்தித்தல், பு 
றங்கூறல், கோட்சொல்லல், அபகர் 
த்திபண்ணல். 

De-fam'er, s. புறங்கூறி, கோட்சொல் 

லி, அலர்தூற்றி 
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De-fam'ing, s. அவடீர்த்திபண்ணுகை. 
De-fat'i-ga-ble, a. இளைப்படையத்தக்க . 
De-fat'i-gate, ». a. ஆயாசப்படுத்தல்; ன 

ளைக்கப்பண்ணுதல். 
De-fat-i-ga'tion, s. ஆயாசம், இளைப்பு. 
De-fault’, s. கறை, தப்பறை, தாழ்ச்சி, 

வழு. 
in law, non appearance at court, 5 
வணைதப்புகை. 

De-fault’, v. a. தவணைதவறிதீரர்ப்புக்கு 
ள்ளாக்கல், தவறுதல், செய்யாமல்வி 
Ose. 

De-fault’er, s. தவணைகடரந்ததினால்த்£ர் 
ப்புக்குள்ளானவன். 
in law, பெயர்கூப்பிட்டபோதுவரா 
த பிரதிவாதி. 

De-feas'i-ble, a. அழிக்கக்கூடிய, பலங் 
குறைக்கக்கூடிய, சிதைக்கத்தக்க. 

 De-feat, s. தோல்வி, அபசயம், ஓட்ட 

ம; சாய்வு, தட்டழிவு, இரிவு, முறிவு. 
as frustration, விரேோதமுள்ளதடை , 

அபத்தம். | 
De-féat’, ». a. இரித்தல், வெல்லுதல், ௧ 

லத்தல், சங்கரித்தல், தோற்கடித்தல், 
அழித்தல், 
an object, இ।டறுசெய்தல், தடுத்தல், 
மேற்கொள்ளுதல், அவமாக்குதல். 
to be defeated, சட்டூழிதல், தோற்ற 
ல், தடங்கற்படுதல், விக்னெப்படுத 
ல், அபசயப்படுதல். | 

Deffe-cate, v. a. புடமிதெல், செளித்த 
ல், இறுத்தல், கலப்புநீக்கல். 

Def'e-cat-ed, a. புடமிடப்ப்ட்ட , சுத்தி 
செய்யப்பட்ட. 

Def-e-ca’tion, s. தெளிப்பு, வடிப்பு. 
De-fect’, s. குறை, பிழை; குற்றம், தப் 

பு, இழுக்கு, ஈனம், ஊனம், பழுது, 

அர்தச்கேட் 
in timber, சதா, சொத்தை, சோறு. 
in metals, களிம்பு, கறை, களங்கம். 

De-fect-i-bil’i-ty, s. Gறைவு, தாழ்ச்சி, 
 De-fect'i-ble, a. குறைவுள்ள. 
De-fee'tion, s. குறைவு, STFA. 

as revolt, பின்வாங்குகை, பக்கம்மா 
DOE. 

De-fect'ive, a. ஊனமான, Careaws> 
எச்சமான. 
noun, எச்சப்பெயர். 

—— oo 
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verb, எஞ்சியல்வினை, குறைவினை, 
work, 

வேலை. 
to be defective, தாழ்ச்சயடைதல், 
எஞ்சுதல், குறைதல், 

De-fect'ive-ly, adv. குறைவாய், தாழ்ச் 
சியாம். . 

De-fect'ive-ness, 8. குறை, தாழ்ச்ி. 
 De-fend’, v. a. காத்தல், ஆசரித்தல், தா 

ங்குதல், பரிபாலித்தல். 
in law, தத்வ ய SE வ 

மழக்குச்சொல்லுதல், நியாயமெடுத்து 
க்காட்கதெல். 

De-fend’a-ble, a. srக்கப்படத்தக்கபே 
ணத்தக்க, பாதுகாக்கத்தக்க. 

De-fend‘ant, உத்தரவாதி, எதிர்வா 
De-fend’er, sf தி, எதிரி, நியாயதுரம் 

தாரன், பிரதிவாதி. 
De-fense', s. srவல், காப்பு, ஆதரவு, இ 

Pl bt சார்பு; துணை. 
vindication, நியாயம்பேசுதல், 
in law, defendant’s reply, உத்தரவாத 

ம் பிரதிவாதம். 
De-fense’less, a. கத்த தாவுது ற, 

ஆதரவற்ற. 
fort, or fortification, 976075». 
person, நிராயுதன், வெறுங்கையன். 

De-fense'less-ness, 8. sாப்பின்மை, நி 
ராயுதத்தன்மை. 

De-fens'a-tive, s. sாவல், பாது. 

De-fens'i-ble, a. sாக்கக்கூடிய, நியாய 

ஞ்சொல்லக்கூடிய, பிரதிவாதிக்கத்த 
க்க. 

De-fens’ive, 8. sாவல், 

to stand on the defensive, திர்த்துநி 

ற்றல். | 
De-fens'ive, a. sாவலுள்ள, நியாயஞ் 

சொல்லத்தக்க, எதிர்ப்புள்ள. 

De-fens'ive-ly, adv. நியாயமாய், காவ 
லாய், எதிராய். 

De-fer’, v. a. நிறுத்துதல், தடத்துவைத்த 
ல், தாமதப்படுத்தல், பின்வைத்தல். 

to be deferred, நிற்றல், பிற்படுதல், 
தடைப்படுதெல். 

De-fer', v. n. அமைதல், இணங்குதல். 

Def'er-ence, s. இணக்கம், அமைதி,எண் 

ணிக்கை, மதிப்பு, மரியாதை, பணிவு. 
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Def'er-ent, s. செலுத்துவது, கொண்டு 
போவது. 

De-fer'ment,s. சாமதம், பின்போடுகை. 
De-fer'er, s. sாமதம்பண்ணுவோன். 
De-fiance, s. தணிவு, எதிர்ப்பு, தடா 

ரிக்கம், போர்க்கறைகூவல், வீரம் 
பேசல், வெற்றிகூ அதல். 

De-fi'cien-cy, 3s. Gemma, இழுக்கு, 
இழிவு, ஈனம், ஊனம், Srp FG). 

De-fi'cient, a. குறைச்சலுள்ள, தாழ்ச்சி. 
யான, இளப்பமான, இழிவான. 
to be deficient, எஞசதல், குறைதல், 
தாழ்ச்சியாதல். 

De-fi'cient-ly, adv. seamen தாழ்ச் 
சியாய். 

Defi-cit, s. கறை, தாழ்ச்சி, குறைச் 
சல். 

De-fi'er, s. போர்க்கறைகூவுவோன், 
அணிவுள்ளவன், அஞ்சாதவன், எதிர் 
ப்போன். 

De-file’, s. ஓஒகெகவழி, சங்கடபாதை, 
கணவாய், சுருங்கை. 

De-file’, v. a. அழுக்காக்குதல், அசுசிப் 
படுத்துதல், தீழ்ப்பாக்குதல், FH Hus 
டுத்துதல், கறைப்படுத்துதவ். 
a female, கற்பழித்தல். 
another’s wife, பிறதாரத்தைக்கவர்த 
ல், பரஸ்திரிகமனம்பண்ணுதஜல், பிற. 
ன்மனைகலத்தல். 

De-file’, v. n. ஏணியணியாய்ப்படை 
செல்லல். 

De-fil’ed, a. தீழ்ப்பான, FAIL. 
food, எச்சில், உச்சிட்டம், மிச்சில். 

De-file'ment, 8. அழுக்கு, ௮௬௪, திட் 
டு, குற்றம். மாசு, களங்கம். 
ceremonial, ஆசெளசம்; YGF WD 
moral, அற்சுபாபம், மனமாசு, பாவ 

ம், அக்கிரமம். 

De-filer, 8. அசுசிப்படுத்துவோன், கற் 
பழிப்போன். 

De-fin’a-ble, a. உறுதிப்படுத்தக்கூடிய, 
தீர்மானிக்கக்கூடிய, பயன்படுத்தக் 
கூடிய, எல்லைகாட்டக்கூடிய. 

De-fine’, ». a. குறித்துச்சொல்லுதல், 
வரையறுத்தல், தீர்த்தல், எல்லைகுறித் 
தல், சொற்பொருள்விரித்தல். 

De-fin’er, s. நிசானிப்போன், எல்லைக 
ட்டுவோன், வியாக்கியொனி. 

B2t 
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Def/in-ite, a. Aட்டமான, தீர்க்கமான, 
நேரான, நிதானமான. 
article, சட்டியலடை, குறிப்பிடை 
ச்சொல். 

Def'in-ite-ly, adv. Sர்மரனமாய், நிதான 
மாய், கண்டிப்பாய். 

Def'in-ite-ness, 8. எல்லைமானம், தீர்மா 
னம், நிதானம், வரையறை, 

Def-in-i'tion, s. அருத்தம், பயன், பொ 

Ga, குத்திரம். 
De-fin'i-tive, s. ஓர்வகையுரிச்சொல். 

De-fin’i-tive, a. இட்டமான, தீர்ப்பான, 
பூரணமான, எல்லையுள்ள, உறுதி 
யான. 

De-fin'i-tive-ly, adv. இட்டமாய், திர்ப் 
பாய், நிதானமாய், வெளிப்படை 
யாய், 

De-fin'i-tive-ness, s. இL்டம், நிதானம், 
தீர்மானம், வரையறை, எல்லைமான 
ம், முடிப்பு. 

Def'la-grate, ». a. எரித்தல், தகனித்தல், 
சுதெல், ததித்தல். 

Def-la-gra'tion, s. தகனம், எரிவு, தகம். 

De-flect’, v. 4. சாய்த்தல், திருப்புதல், 
கோட்டல், வளைத்தல்" 

De-flect’, v. n. கேரணுதல், சாய்தல், தி 
ரும்புதல். 

De-flec’tion, 

De-flex'ure, “* ‘ 
ரம், விலகுகை. 

De-flo'rate, a. தாதுதிர்ந்த, சுண்ணஞ்ரி 
ந்திய. 

Def-lo-ra'tion, 8. கற்பழிப்பு, பங்கப்ப 
டுத்துகை, அழகுகெடுக்கை. 

De-flour’, ».a. றெப்பழித்தல், ஈலங்கு 
லைத்தல். 
a virgin, கற்பழித்தல், குமரழித்தல். 

De-flour’er, s. sகற்பழிப்போன். 
De-flux’, s. ப்பத் ர புரண் 

டோடுகை. 

De-flux’ion, s. வஈ(.தல், பின்பாய்ச்சல்,வ 
ற்றுதல், மவொங்கல்,பின்வாங்குதல். 

De-fo-li-a'tion, s. உதிர்வு, இலைச்சொ 
ரிவு. 
as time, யி் 

De-force’, ».a. ஆட்செயைவிலக்குதல், 
காணியாட்சியைக்கவர்தல். 
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கோணல், நெளிவு, 
கூன், வளைவு, WEB) 

DEF 

De-force’ment, s. 

கொள்ளல். 
De-form',v.4. உருவழித்தல், அந்தங் 

கெடுத்தல், அவலட்சணப்படுத்தல், 
உறுப்புக்கெடுத்தல், சறெப்புக்கெடுத் 
தல். 
to become deformed, உருவிழத்தல், 
அவலட்சணமாதல், உருவழிதல், கெ 
டுதல், 

De-form', a. உருவழிந்த, அந்தங்கெட் 
er Soins ற; அவலட்சணமான. 

Def-orm-a'tion, s. உருவழிவு, அந்தக் 
கேடு. 

De-form’ed, a. உறுப்பற்ற, ெமிய்ன் 
ன, அரந்தங்கெட்ட, சர்தங்கெட்ட. 
in the hand, கைமுடங்னெ, கூழை 
க்கையுள்ள. 

in the foot, srல்முடமான. 
De-form’ed-ly, adv. ஒழுங்னேமாய், ௮ 

ந்தக்கேடாய், அலங்கோலமாய், அவ 
லட்சணமாய். 

De-form'ed-ness, s. இலட்சணபங்கம். 
De-form’ er, 8. உருவ ழிப்போன், Qo 

சணபங்கம்பண்ணுவோன். 
De-form’i-ty, s. அந்தக்கேடு, சீர்கேடு, 

கெட்டராபு, அவலட்சணம், அவசரூ 
பம், GEHL. 

De-fraud', v. a. sவருதல், அபகரித்தல், 
எத்துதல், வஞ்சித்தல், சதிசெய்தல். 

De-fraud-a'tion, 8. வஞ்சத்தால்விளையு 
ங்கெடுதி. 

De-fraud’er, s. வஞ்சகன், அபகாரி, ௪ 
திகாரன். 

De-fraud’ment, s. எத்துகை, வஞ்சிக் 
கை, அபகரிக்கை. 

De-fray’, v. a. செலவுசெய்தல், செலவு 
க்குக்கொடுத்தல். 

De-fray'er, s. செலவுக்குதவுவோன், 
செலவுக்குக்கொடுக்கறவன். 

De-fray'ment, s. செலவுபோடுகை, செ 
லவிடுகை, 

Deft, a. பவித்திரமான, றெப்பான. 

De-funct’, a. இறந்த, மரித்த, காலஞ் 

சென்ற, செத்த, வித்த. 
De-fy’, v. a. வீரம்பேசுதல்,போர்க்கறை 

கூவுதல், கோபம்மூட்டல், எதிரூன் 
றல். 

பலபந்கமாயாட்ி 



DEG 

De-gir'nish, v. a. எடுத்தல், பறித்தல், 
அபகரித்தல். 

De-gir'nish-ment, s. பொருள்பறிப்பு, 
கொள்ளை, குறை, அரணிப்பு. 

De-gen’er-a-cy, s. கெடுகை, சிதைகை, 
பழுஅபடுகை. 

De-gen‘er-ate, v.n. £ர்கெடுதல், கடை 
யழிதல், சிதைதல், பாழடைதல். 

De-gen'er-ate, a. £ர்கேடான, குணக் 
கேடுள்ள, பேதைமையான. 
person, சர்கெட்டவன், குணக்கெ 
பட்டவன், ஈனன். — 

De-gen’er-ate-ly, adv. இழிவாய், ஈன 
மாய், £ர்கேடாய், பாழாய். 

De-gen’er-ate-ness, s. பாம், £ர்கெடு, ஈ 
னம், னம். 

De-gen-er-a'tion, 8. பாழ்படுகை, Fi 
கெடுகை, பழுதாகுகை. 

De-gen’er-ous, a. பாழான, சீர்கெட்ட, 
தீம்ப்பான. 

De-gen’er-ous-ly, adv. பாழாய், பமுதா 
ய், சீர்கேடாய். 
De-gli'tin-ate, v.a. பசையுடைக்குதல், 

பசையையிளக்குதல், பிய்த்தல். 
De-gli-tin-a'tion, 8. பசையுடைப்பு, ப 

சையிளக்கம். 
Deg-lu-ti'tion, s. விழுங்குகை, அங்கு | 

கை. 
Deg-ra-da'tion, £. ஈனம், கீழ்மை, தாழ் 
வு, BF, பங்கம், கேடு, 
De-grade’, ». a. இழிவுபடுத்தல், கீழ்ப் 

படுத்தல், தாழ்த்துதல், பங்கப்படுத்து 
தல், கணிசவீனப்படுத்துதல். 
one’s self, தன்னைத்தாழ்த்துதல், தன் 
னையசங்கித்தல். 
to be degraded, சறுமைப்படுதல், ச 
அத்தல்; இழிவுபடதெல், கணிசங்கு 
றைதல். 

De-grade'ment, s. sணிசவீனப்படுத்து 
கை, பங்கப்படுத்துகை. 

De-grad'ing-ly, adv. இழிவாய், ழ்மை 
யாய், சறுமையாய், தாழ்வாய், ௮௪ங் 
கையாய். 

De-gree’, 8. un, அளவு, பிரமாணம், 
மட்டு, திட்டம். 
of comparison, ஒப்பளவு. 
positive, இயல்பொப்பளவு, இயற் 
கைநிலை, உத்தமபடி., 
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comparative, உயரொப்பளவு, மத்தி 
மபடி. 

superlative, இணையிலொப்பளவு, ௨ 
சீசப்படி., 
of a circle, பரகை, 
of a latitude, Dl FUTDS. 
of longitude, தேசாந்தரபாலை. 
literary, கல்வித்தேர்ச்ப்பத்திரம். 
in genealogy, வமிசமுறை, 
by degrees, பரப்படியரய், வரவர. 

Deg-us-ta'tion, s. உருபொர்க்குகை. 
De-his'cence, s. கொட்டாவி. 

in botany, விள்ளுகை, அவிழுதல். 
De-hort’, ». a. மறித்தல், தடத்துப்புத்தி 

சொல்லுதல். 
De-hort-a'tion, s. sதத்துச்சொல்லுகை. 
De-hort'a-to-ry, a மறிப்புள்ள, தகெக 

BEES. 

De'i-cide, s. உலகரட்சகனைக்கொல்லு 
கை. 

De-ific, தெய்வீக, தேவனுக்கடு 
De-iftic-al, t த்த, 
De-if-ic-a'tion, s. தெய்வமாக்குகை. 
De'i-form, a. தேவசாயலான, தேவரூ 

பான, தேவவிம்பமான, பிரதிமூர்த் 
தியுள்ள. | 

Dé'i-fy, v. a. தேவப்பிரநிபொவியம்பண் 
ணுதல், தேவனாசப்பாவித்தல். 

Deign, v. a. தயவாய்ப்பார்த்தல், அனுக் 
இிரடித்தல், அருளுதல். 
as applied to God, st_r த்தல். 

De'ism, 8. ஒருத்துவமதம். 
Dé'ist, s. ஏகத்துவமதானுசாரி. 
De-ist'ic, ஏகத்துவமதத்துக்குரி 
De-ist'ic-al, ” : ய. 
Deé'i-ty, 5. தெய்விகம், தேவதன்மை, 

தெய்வம், தெய்வத்துவம். 
as God, தெய்வம், கடவுள், கருத்தா, 
இறைவன, சருவேசுரன். 

De-ject’, v. a. sலக்குதல், அக்கப்படுத் 
அதல், மனதைக்கருக்குதல், தைரிய 
வீனப்படுத்துதல், திடனழித்தல். 

De-ject'ed, a. தூக்கமான, சுணக்கமா 
ன, மனக்கோட்டரவான, மனக்சோ 
ர்வான, மனமடிவான, சோம்பான. 
countenance, அக்கமுகம், சஞ்சலமு 
கம். 
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to be dejected, wனந்கலங்குதல், கு 

லைதல், சோர்தல், சோம்புதல், சுண 

ங்குதல். 

De-ject'ed- -ly, adv. சோம்புதலாய், சுண 

க்கமாய், மனமடிவாய். 
De-ject’ed-ness, 8. wer a}. 
De-jec'ter, s. தைரியவீனப்படுத்துறெ 

வன். 
De-jec’tion, s. மனக்கலக்கம், சோர்வு, 

அக்கம், மனமடிவு, சுணக்கம், மனத் 
தளர்ச்சி. 

De-ject'ly, adv. மனமடிவாய். 

De-jure’, adv. sதிப்படி. 
De-lac-er-a'tion, s. இநிக்குகை, FH 

GOS. 
De-lac-ry-ma’tion, s. sகண்ணீர்வடிதல், 

இரணகாசம், நீர்க்காசம். 
Del-ac-ta'tion, s. பால்குடிமறக்கப்ப 
ண்ணுகை, முலைமறக்குகை, 

De-lapse’, v. n. விழுதல், சறுக்குதல். 

De-lay', s. தாமதம், இழுக்கு, தடைசெ 

wens, பின்போடுகை. 
De-lay’, v. a. தாமதப்படுத்துதல், நிறுத் 

அதல், பொறுத்துறிற்கப்பண்ணுதல்; 
தடுத்தல், பின்போகதெல். 

to be delayed, தீடங்குதல், பொறுத் 
தல். 

De-lay', v.n. தாமதித்தல், பிக்துதல், தட 
ங்குதல். 

De-lay'er, s. தாமதிப்போன், பின்போ 
டுவோன், தடைசெய்வோன். 

De-lay'ment, s. தடை, தடுக்கல். 

Dele, v. a. துடைத்தல், அழித்தல். 

Del’e-ble, a. அழிக்கக்கூடிய, அடைக் 
கக்கூடிய. 

De-lec’ta-ble, a. slிக்கத்தக்க, இன் 
பழுள்ள; இரஞ்சிதமுள்ள. 

De-lec'ta-ble-ness, 8. sளிப்பு, மகிழ்ச் 
௪, இன்பம். 

De-lec'ta-bly, adv. sளிப்பாய், மகிழ்ச் 
சியாய், இன்பமாய். 

De-lec-ta'tion, s. களிப்பு, மகிழ்ச்சி, இ 
ன்பம். | 

Del'e-gate, s. sருமத்துணேவன், பிரதி 
காரியஸ்தன. 
royal, பிரதிகொரியஸ்தன், கரறியதுரர் 
தான. 
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Del'e-gate, v. a. sாரியதுரந்தரனேையேற் 
படுத்தல். 

Del'e-gate, a. sரரியதுரந்தரியமுள்ள, 
கருமப்பொறுப்புள்ள. 

Del-e-ga'tion, 8. sகருமத்தலைவனாகளஏற்ப 
டுகை, காரியதுரந்தரன். 

Del-e-te’ri-ous, a. Fவனைவதைக்கத்தக் 
க, சீவனாசமுள்ள, விஷமுள்ள. 

Del'e-ter-y, a. அழிச்கத்தக்க, விஷமு 
ள்ள. 

'De-le'tion, s. அழித்தல், துடைய்பு. 
Del'e-to-ry, s. அழிக்கிறவஸ்து, விஷ 

முள்ளது, நாசப்படுத்துவது. 
De-lib’er-ate, v. a. யொசனைபண்ணுத 

ல், உசாவுதல், தேர்தல், நினைத்துப் 
பார்த்தல், ஆராய்ச்சபண்ணல். 

De-lib'er-ate, a. யொறுதியான, ஆராய் 
வான, யோசனையுள்ள, கருத்தான, ot 
ச்சரிக்கையுள்ள, சுயவிச்சையுள்ள. 

De-lib’er-ate-ly, adv. யேோசனையாய், ஆ 
ராய்வாய், கருத்தாய், அவதானமாய். 

De-lib'er-ate-ness, 8. நினைப்பு, கவனம்; 
எண்ணிக்கை, சிந்தனை. 

De-lib-er-a'tion, s. ஆராய்ச்சி, ஆலோச 
னை, யோசனை, உசாவு, எண்ணம்,தே 

ref. 

De-lib’er-a-tive, a. யொசனைபண்ணுதி 
ற, 2FraBp, நியாயஞ்சொல்லுஇிற. 

De-lib’er-a-tive-ly, adv. 
யாய், குழ்ச்சியாய். 

Del'i-ca-cy, s. 2 As, உருகெரம், AG 
மை, ஈயம், மிருது. 
of manners, மரியாதை, நல்லொழுக் 
கம, உபசாரம். 
of taste, or feeling, 9, இதம், இத 
மியமனம், சுலலமனம். 
smallness, அண்மை, ரொய்மை, மெ 
ன்மை. 

எண்ணிக்கை 

Del'i-cate, a. உருசயான, கன் 
ன, திம்! தெளிர்த, அண் 
மையான, சிறந்த. 
person, சஇர்தசாலி, சுகானுபோக, 
யோக்கென். — 

training, செல்விக்கையானவளர்ப்பு, 
சுகிர்தபாவனை. 
to feel delicate, srணுதல், கூசுதல், 
பயப்படுதல். 
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Del'i-cate-ly, adv. செல்வமாய்,மானமா 
ய், சிறப்பாய், நாணமாய். 

Del’i-cate-ness, s. மிருது, மென்மை,உ 
GP, அதிரசம், சுசிர்தம், அலங்காரம். 

De-li‘cious, a. சுவையுள்ள, தித்திப்பா 
ன, இதமான, இன்பமான, பிசியமா 
ன, Baus. 

De-li'cious-ly, adv. இன்பமாய், பிரிய 
மாய், தித்திப்பாய், மதுரமாய், இனி 
மையாய். 

De-li’cious-ness, s. இனிப்பு, இனிமை, 
தித்திப்பு, தீம், இன்பம், பேரின்பம். 

Del-i-ga'tion, s. Qஇரணங்கட்கை. 
De-light’, s. இன்பம், இட்டபோகம், 
உவகை, சந்தோஷம், உவப்பு, களி, 
நயம், பிரியம், பிரீதி, மழெச்ச, இர 
ஞ்சிதம், இதமியம். 
great, ஆனந்தம், சுகானுபோகம், & 
இிர்தபோகம், பேரின்பம்,பரபோகம். 
natural, சுபரவஅனுபோகம், லெள 
ீகபோகம், சிற்றின்பம். 

De-light’, ». a. பிசியப்படுத்துதல், பிர் 
தஇிபண்ணுதல், ச௪ர்தோஷப் படுத்துத 
ல், களிப்பாக்குதல், இரஞ்சித்தல். 

De-light’, ». a. சr்தோஷப்படுதல், பிரி 
யப்படதெல்,உவத்தல், நயத்தல், இஞ் 
த்தல். 

De-light'ful, a. இன்பமுள்ள, களிப்பு 
ள்ள, சந்தோஷமுள்ள. 

De-light'ful-ly, adv. சர்தோஷமாய், இ 
ன்பமாய், களிப்பாய், இதமாய், பிரீ 
தியாய். 

De-light'ful-ness, s. களிப்பு, இன்பம், 
சந்தோஷம். 

De-light'less, a. இன்பமற்ற, சந்தோ 
ங்கொடாத. 

De-light'some, a. சuவையான, நயமான, 
பிரியமான, சோகரியமான, செளக் 
கியமான, இதமான. 

De-light'some-ly, adv. சவையாய், இன் 
பமாய், சந்தோஷமாய், இதமாய். 

De-light'some-ness, s. பிரியம், பிரீதி, 
அனந்தம், பேரின்பம், இதம். 

De-lin’e-a-ment, s. ரூபரேகை, குறிப் 

பு; உஅப்புக்குறி, 
De-lin'e-ate, v. a. இரேகித்தல், பிரதிரூ 

பம்வரைதல். 
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in drawing, ASD ASS, உருவெழு 
அதல், தீட்டதெல்,பிரதிரூபம்வரைதல். 

De-lin-e-a'tion, s. இரேகாரூபம், எழு 
தப்பட்டரூபம, த்திமம். 

De-lin'quen-cy, 5. san, குற்றம், தப்பி 
தம்; தாழ்ச்சி, பிழை. 

De-lin'quent, s. குற்றவாளி, டி 
ரன். 

De-lin'quent, 4. குற்றமுள்ள, கன் 
ள, தப்பிதமான. 

Del'i-quate, v. உருக்குதல், உருகுதல். 
Del-i-quesce', v. n. இளகுதல், உருகு 

தல், கரைதல், குழைதல், 
Del-i-ques'cence, s. sரைவு, 

ருகுகை. 
Del-i-ques'cent, a. இளகுதிற, 2 G68 

ற, கரைறெ, குழைகிற, 
De-liq‘ui-ate, v. n. உருகுதல், கரைதல். 
Dé-liq'ui-um, s. கரைதல், ஈீர்ப்பு, சோ 

ர்பு. 
De-lir'i-ous, a. மயக்கமான, பித்தககு 
ணமான, உன்மத்தமான, நினைவுதடு' 
மாற்றமான, பைத்தியமான. 
to be delirious, mu guise. 

De-lir'i-ous-ness, s. மயக்கம், மதிதடுமா 
ற்றம். 

De-lir'i-um, 8. பைத்தியம், நினைவுதடு 
மாற்றம், மத்தம், பித்து, சித்தப்பிரமை. 

De-lit'i-gate, v. a. கடிர்துகொள்ளுதல், 
வாக்குத்தண்டம்பண்ணுகல். 

De-liv'er, ». a. விட்டுவிதெல், விடலை 
யாக்குதல், விமோசனப்படுத்தல். 
in charge, ஒப்புக்கொடுத்தல், ஒப்ப 
டைபண்ணுதல், கையளித்தல், ௮ 
டைக்கலம்வைத்தல். 
a discourse, பிரசங்இத்தல், உபதேர 

தீதல். 
| amessage, தaாதுசொல்லுதல், செய்தி 

சொல்லுதல். 
over to Justice, நியாயாதிபதிக்கொப் 
புவித்தல், தண்டத்தலைவற்கொப்ப 
டைத்தல், ஆக்கனைக்குட்படுத்தல். 
to rescue, விடுதலையாக்குதல், Ore. 

சித்தல், மீட்குதல், தப்புவித்தல், வி 
டுவித்தல், இட்ட ம்பண்ணுதல். 

De-liv'er: ance, s. இரட்சிப்பு, விதெலை, 
் கரையேற்றம், ல் ஒப்புவிப்பு, 
தப்புவிப்பு, பே 

நீர்ப்பு, உ 
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of a child, drரசவும். 
De-liv'er-er,s. இரட்சகர், இரட்சண்ணி 

யகர்த்தர், தற்காப்போன், மீட்போ 
ன், பாதுகாவலன், சொல்லுவோன், 
பிரசங்கி, 

De-liv'er-y, s. இரட்சிப்பு, ஒப்படை, 
மீட்பு, விதெலை, பிரமோசனம். 

as child birth, பிள்ளைப்பேறு, பிரச 
வம், பொறையயிர்ப்பு. 
as utterance, உச்சரிப்பு, உச்சார 
ணம. 

Dell, s. குழி, குழாய், குகைவாய். » 
Delta, s. பிரிவாற்றுக்கழியிருக்கை; 

கோனணாமுகம். 

Del’toid, s. முக்கோணவடிவுள்ளது. 
De-ltd’a-ble, a. a FAS SUUL S55, 

யக்கப்படத்தக்க, எய்க்கப்படத்தக்க. 
De-lide’, v. a. மருட்டுதல், எத்துதல், ம 

WEEN, குற்றத்துக்குள்ளாக்கல், 

பிக்கையவமாக்கல். 
De-lid’er, s. எத்தன், வஞ்சகன், கபட 

ன், மருட்டி, ஈம்பிக்கைத்துரோ&. 
De-lid'ing, s. ஏத்து, அபகடம், எய்ப் 

பு, மருட்டி. 

Deluge, s. சலப்பிரளயம், பிரளயம், 
நீத்தம், வெள்ளம், பிரவாகம், வெள் 
ளப்பெருக்கு 

Deluge, v. a. வெள்ளமமிழ்த்துதல், பிர 
எயமமிழ்த்தல், வெள்ள ம்மூடுதல். 

De-lu'sion, s. ஏமாற்று, மாயம், மயக்கு, 
பொய்க்காட்சி, திரிபுக்காட்ூி. 

De-li'sive, மயக்கத்தக்க, மோசம் 
De-lu'so-ry, oe ¢ போக்கத்தக்க, மருளா 

ன, ஏமாற்றத்தக்க, நாப்பதறத்தக்க. 
De-lu'sive-ness, 8. அணாப்பத்தக்கதன் 

மை, ஏய்க்குமியல்பு, மயக்குந்தன் 
மை. 

Delve, s. குழி, டங்கு. 
Delve, v. a. அகழுதல், தோண்டுதல், &) 

ண்டுிதல், கல்லுதல். 
Delv'er, s. அகழ்வோன், தோண்டுவோ 

ன், ஒட்டன். 
Delv'ing, s. குழியாக்குகை; குழிபறிப் 

Ly, கன்னம். 
, Dem'a-gogue, s. இராசகலகத்தலைவன், 

கலகமுயற்ிக்காரன். 
De-mind',s. கற்பித்தல், வருந்திக்கேட் 

டல், விலைகூறல். 
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in kaw, பிரமராணம்படிசெய்யக்கேட் 
டல். 

De-mind’, ». a. சேட்டல். 
in law, வழக்குத்தொடர்தல், வழக்கு 
க்கிழுத்தல், நியாயஸ்தலத்துக்கழைத் 
தல். 

De-mind'a-ble, a. கேட்கக்கூடிய, கே 
ட்கத்தக்க. 

De-mind'ant, s. கேட்போன், தொடர் 
சீசிக்காரன், வழக்காளி. 

De-mind'er, s. கேட்போன், கற்பிப் 
போன். 

De-miark-a'tion, 8s. எல்லை, எல்லைமா 
னம், எல்லைக்குறிப்பு. 

De-méan’, நடத்தை, 
= 5. ; 

De-méan'or, : போக்கு, 
நடை. 

De-méan’, v. a. இழிவுபடுத்துதல், இஞ் 
சிற்றனம்பண்ணுதல். 
one’s self, தன்னைத்தாழ்த்துதல். 
to conduct one’s self, ஒரழுங்காய்கட 

தீதல். 
De-men'tate, v.a. பைத்தியமாக்கல்,பே 

தைமைப்படுத்தல், உன்மத்தமாக்கல். 
De-men'tate, a. பேதைமையுள்ள, உன் 

மத்தமுள்ள. 
De-men-ta'tion, s. பைத்தியமாக்குகை, 

மாறுட்டம்பண்ணுகை, 
De-mer'it, s. அபாத்திரம், தகுதியீனம். 
De-mers'ed, a. அமிழ்ந்தின,நீரிலாழ்ந்த. 
De-mer'sion, s. அமிழ்ச்சி, அமிழ்ந்தல் 

புதைவு. [ம. 
Demi, a. (a prefix.) அரை, பாதி,அர்த்த 
Dem'i-dev-il,s. பேயன், பேய்க்குணன். 
Dem'i-grate, ». a. குடயெழும்புதல், வ 

லசைவாங்குதல், பரதேசம்போகல். 
Dem-i-gra'tion, 5. குடியெழும்புகை,வ 

லசைவாங்குகை. 
De-mise’, 8. மரணசாதனம், மரணம். 

as transfer, oro Homans. 
De-mise’, v. a. ஆட்சியையொப்புக்கொ 

டுத்தல், மரணசாதனத்தாற்கொடுத்து 
விடுதல். 

De-mis'sion, 5. sாழ்ச்சி, இழிவு; ஈனம், 
கீழ்மை. 

De-moc'ra-cy, 8. பிரசாதிபத்தியம், கு 
pwrem A, பிரசாபதித்துவம். 

Dem'o-crat, 5. குடியரசுபக்கத்தான். 

நடப்பு, 
ஒழுக்கம், 
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Dem-o-crat'ic,a. rசனத்துக்கடுத்த, பிரசா 
பதித்துவமான, குடியரசாட் சியுள்ள. 

De-mo-crat'ic-al-ly, adv. சனத்துக்குரி 
தீதாய், குடியரசாட்சிக்குரித்தாய். 

De-mol'ish, v. a. தகர்த்தல், இடித்தல்,௮ 

மித்தல், கெடுத்தல், சிதைத்தல், தூளி 
யாக்கல். 
to be demolished, கெ௫நுsல் , சிதைதல், 

தீகர்தல், இடிதல். 
De-mol'ish-er, s. தகர்ப்போன், அழிப் 

போன், நாசஞ்செய்வோன். 
De-mol'ish-ment, கேடு, சிதைவு, 
Dem-o-li'tion,  “ iS சங்கா 

ரம், அழிவு, நாசம். 
utter destruction, srசம், நிருமூலம், 
சருவசங்காரம். 

De'mon, 8. vere, பேய், அலகை, கூ 
ளி, கழுது, வேதாளம். 

Dé'mon-ess, s. பெண்பேய். 

De-m0'ni-ac, 8. பசாசபிடித்தவன், பே 
ய்பிடித்தவன், ஆஅவேசக்காரன். 

De-mo'ni-ac, பேய்த்தனமான, 
Dem-o-ni’ac-al, “ : பேயாட்ட மான, 
ஆவேசமான, சன்னதமான. 

De-mo'ni-an, a. பேயாற்பிடியுண்ட. 
Dé'mon-ism, s. பேய்விசுவாசம், பேய 

னுசாரம். 
De-mon-ol’o-gy, 8. பேய்வித்தை 
De-mon'o-mist, s. பட மத்தோன். 
De-mon’o-my, 8. பசாசின்வரித்துவம். 
De'mon-ship, 8. பெசrzத்துவம். 
De-mon’stra-ble, a. அத்தாட்்சிப்படுத் 

தக்கூடிய, உரூபிக்கப்படத்தக்க, ஒப் 
பனைபண்ணப்படத்தக்க, சாதனப்ப 
டுத்தக்கூடிய. 

De-mon’stra-ble-ness, s. ஒப்பனைபண் 
ணக்கூடியதன்மை, . உரூபிக்கப்பட 
தீதக்கதன்மை, திருட்டாந்தப்படக் 
கூடியதன்மை.. 

De-mon'stra-bly, adv. உரூபிக்கக்கூடி. 
யலிதமாய், அத்தாட்சிப்படத்தக்க 
தாய். 

De-mon’strate, v. a. அத்தாட்சிப்படுத் 
ததல், திருட்டாந்தப்படுத்துதல், மெ 
ய்ப்பித்தல், உருசுபண்ணுதவ், சாட் 
சியிடுதல், உரூபாகாரம்பண்ணுதல், 
சாதனம்பண்ணுதல், காட்கதெல், நிச் 
சயப்படுத்தல். 
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Dem-on-stra'tion, s. 7, உருசு, சா 
தனம், அத்தாட்சி, இட்டார்தம், ஓப் 
பனை, நிரூபணம். 

De-mon'stra-tive, a. உறுதிப்படுத்துகி 
ற, நிச்சயப்படுத்துறெ, உரூபிக்கிற. 

letters, சுட்டெழுத்து, 
pronoun, சுட்டப்பெயர், சுட்செ 
சொல். 
words, சட்டுச்சொற்கள். 

De-mon'stra-tive-ly, adv. உறுதியாய், 
தெளிவாய், நிச்சயமாய், சாதனமாய், 
உரூபாகாரமாய். 

Dem'on-stra-tor, s. உரூபிப்போன், ௮ 
தீதாட்சிபண்ணுவோன், தெளியக் 
காட்டுவோன், நிச்சயிப்போன். 

De-mon'stra-to-ry, a. அத்தாட்ப்படு 
தீதத்தக்க, உரூபிக்கத்தக்க. 

De-mor-al-i-za’tion, s. கேடு, ர்கேடா 
EGOS, ஈன்னெறிக்கேடு, ஒழுக்க 
வழு. 

De-mor'al-ize, v. a. sன்னெறியழித்த 
ல், ஒழுக்கங்கெடுத்தல். 

De-mul'cent, s. இளக்குதிறமருந்து, மி 
ருதுவாக்குநறெது. , 

De-mul'cent, a. பதமையாக்குறெ, மி 
ருஅவாக்குநற, இளக்குதிற, 

De-mur', 5. தரிப்பு, தாமதம், பின்னீடு, 
சந்தேகம். 

De-mur', v. தாமதித்தல், நிறுத்துதல், த 
டைப்படித்தல், தரித்தல், சந்தேகித் 
தல். 

De-mire, 4. sகவலையுள்ள, சிந்தனையுள் 
of, மரியாதையுள்ள. 
countenance, அக்கமுகம், விசாமு 
கம், வாட்டமுகம். 
in appearance, கோட்டரவான, கோ 
ட்டமான. 

to be demure, sவலைப்படெதல், யோ 
Asso. 

De-mitre'ly, adv. கோட்டரவாய், அக்க 
மாய், வாட்டரவலாய். 

De-mtre’ness, 8. கோட்டரவு, தூக்கம், 

வாட்டம், இயானம், சிந்தனை. 

De-mur'rage, s. படிப்பணம், 

De-mur'rer, 8. தரிப்போன், தாமதிப் 

போன்; நிறுத்துவோன். 

De-my’, s. பாதி, ஒர்வகைக்கடுதாசி. 



DEN 

Den; s. குகை, கெபி, wif), அளை, வ 

ளை, POOL HF. 
Den, v. 2. குகையில்வலாசம்பண்ணுதல். 
De-na'tion-al-ize, v. a. பரதேசியாக்க 

ல், சதேசஉரித்தகற்றல். 
Den'dra-chate, 8. wrரவைடூரியம், விரு 

ட்சபாவஷாணம். 
Den'drite, s. மvண்மரமுதலியகூடித்திர 

ணடகலவ, 

Den'droid, s. பூண்டுபோன்ற. 
Den'dro-lite, s. Qin. 
Den-drol’o-gy, 8. விருட்சசாத்திரம், தா 

பரநூல். 
De-ni'a-ble, a. மறுக்கத்தக்க, எதிர்மறு 

ப்புள்ள., 
De-ni'al, s. மறுப்பு, அல்லத்தட்டு, தள் 

ரூகை, எதிர்மறை, வெறுப்பு. 
De-ni'er, s. மறுப்போொன். 

Den/i-grate, v. a. க௧ரGுமையாக்குதல் 
Den-i-gra'tion, 8. sறுப்பாக்குகை. 
Deni-zen, s. தேசசுதந்தரபாத்தியன், 

நகரத்தான். 
Den/i-zen, s. தேசசுதந்தரபாத்தியனாக்க 

ல், பரதேசத்துக்குச்சுதந்தரனாக்கல். 
De-nom’in-a-ble, a. பெயரிடக்கூடிய, 
De-nom’in-ate, v. a. பேரிடதெல், குறித் 

தல், நாமமிடுதல், 
De-nom-in-a'tion, 8. குறிப்பு, பெயர், 

நாமதாரணம், நாமகரணம், 
a class, லிகற்பஅனுசாரிகள். 

De-nom’in-a-tive, a. பெயர்கொடுக்திற, 
பட்டப்பெயர்குட்டெிற. 

De-nom'in-a-tor, 8. பெயர்கொடுக்திற 
வன. 

of a fraction, ஆரம், ஆரகம், Span 
யிலக்கம். 

De-not’a-ble, a. குறிக்கப்படத்தக்க, 
Den-o-ta'tion, 8. குறிக்கை. 
De-note!, v. a. குறித்தல், காட்தெல், கா 

oor ISS). 
De-note'ment, s. GH, அடையாளம். 
De-nounce’, v. 4. உறுக்குதல், பயமுறு 

தீதுதல், குற்றஞ்சாட்டதல், இடித்து 
ரைத்தல், தீர்ப்புச்சொல்லுதல். 

De-nounce'ment, s. பயமுறுத்துகை, ௨ 

அக்கு; இடித்துரை. 
De-nounc’er, s. உறுக்கியுரைப்போன், 

இடித்துரைகாரன். 
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De-no'vo, adv. ஆதிமுதல், மறுபடியும். 
Dense, a. செறிவுள்ள, ரெருக்கமுள்ள, 

அடர்த்தியான, இறுக்கமான, தடித் 
த, கனத்த, வைரமான. 
to be dense, as foliage, செறிதல், ௮ 
டர்தல், கனத்தல். 

Dense'ness, ல t கனைவு, செறிவு; இட 
Dens'i-ty, க்கம், நெருக்கம், தடி 

ப்பு, வைரம், கனம், 
Dent, s. Gm, பதிவு, ue. 
Dent, ». a. Sறுதல், பதிவாக்கல். 
Dent'als, (pl.) s. ப்ததாக ா க் 

ப்பிறக்குமெழுத்துகள். 
a shell fish, ஒர்வகைஇப்பி. 

Dental, a. பல்வினாற்பிறந்த, பல்லுக்க 

டுத்த, தந்தத்துக்குரிய. 
Dent/ate, பற்போன்ற , இறுள்ள, 
Dent'i-ted, sருக்குள்ள. 
Dent’ed, a. பதிவுள்ள. 
Den-tie/u-la-ted, a. பல்லுள்ள, தற்று 

ள்ள. 
Den-tic-u-la'tion, s. பல், பூ; கருக்கு. 
Dent'i-frice, s. தாசனப்பொடி, பற் 

காவி. 
Dent/ist, s. சந்சவைத்தியன். 
Dent'ist-ry, s. தந்தவைத்தியம். 
De-nid’ate, உரிந்துகொள்ளுத 
De-nide, 9" ™ , நிருவாணமாக் 

குதல். 
De-nu-da’tion, s. உரிந்துகொள்ளுகை, 

மிருவாணமாக்குகை. 
De-nun’ci-ate, v. a. சாபங்கூறுதல், உ 

அதியுரைத்தல். 
De-nun-ci-a'tion, s. தர்மானம், கட்ட 

ளை, உறுக்கு, சபிப்பு, இடித்துரை. 
as publication, பிரத்தம், கூறுகை, 

De-nun’ci-a-tor, s. சாபங்கூறுவோன், 

தட்வோன், இடித்துரைகாமன். 
De-nun'ci-a-to-ry, a. சரபமிடுறெ, எச் 

சரிக்கப்படத்தக்க, 
Deny’, v. 4. அல்லத்தட்டெல், மறுத்த 

ல், சொன். தள்ளுதல், நி 
ராகரணம்பண்ணாுதல். 
one’s self, ஒறுத்தல், தன்னையொறுத் 
தல், இச்சையடக்குதல், 

Dé-ob’stru-ent, s. இளக்குநறெமருந்து. 
Dé'o-dand, s. தேவனுக்கென்றிடப்ப 

CL quong. 



DEP 

De-paint’, v. a AsGfgsa, வன்னித் 
அப்பேசுதல், ' பிரத்தியட்சக்காட்ி 
யாலறிவித்தல். 

De-pirt', v.n. புறப்படுதல், விட்டுவிடுத 
ல், ௮கலுதல், போகுதல். 

this life, காலஞ்சென்றுபோதல், இற 

க்லுவிடுதல், சாதல். 
De-pirt'ing, s. புறம்கமிகை விலகி, 
விட்விடுகை, Glens. 

De-pirt'ment, s. பகதி, கூறு. 
of business, தொழில், உத்தியோகம், 
பராபத்தியம். © 

De-part'ure, 8. புறப்பாடு, போக்கு. 
as death, மரணம், சா. 
in navigation, இரேகார்தரம். 

De-pau'per-ate, v. a. தாழ்த்துதல், வறு 
மையாக்கல், தரித்திரமாக்கல். 

De-pec-u-la'tion, s. இராசதிரவியத்தை 
வஞசித்தல். 

De-pend',v.n. zாருதல், ஈம்புதல், பொ 

அத்தல், தங்குதல், பிடித்தல். 
upon, ஊன்றுதல், சார்தல், தாங்கு 
தல், தொங்குதல். 

De-pend‘ence, தொங்கும்தன்மை, 
De-pend’en-cy, i ‘ சார்பு, தஞ்சம். 

as territory, Sழப்பட்டதேசம். 
De-pend‘ent, s. அடுத்தவன், சேர்நக்தவ 

ன், பற்றினோன், அடைக்தோன். 
De-pend’ent, a. அமைந்த, தழ்ப்பட்ட. 
De-pend'er, s. சார்ந்தவன், தொங்குகி 

றவன். 

De-phleg'mate, v. a. rர்வற்றப்பண்ணு 
தல், சீராக்குதல். 

De-phleg-ma’tion,  s. 
ணுகை, £சீராக்குகை. 

De-pict’, v. a. பிரத்தியட் சமாயெடுத்து 
க்காட்டுதல். 
in words, தெனிய்ச்சொல்லிக்காட்டு 
தல், விபரித்தல். 

De-pic'ture, v. a. AதAிரமெழுதுதல், பி 
ரத்தியட் சமாயெடுத்துக்காட்டல். 

Dep'il-ate, v. a. மயிர்கழைதல். 

| Dep-il-a'tion, s. முண்டிதமாக்குகை, ம 
 யிரகழைகை., 

நீர்வற்றப்பண் 

De-plant-a'tion, s. காற்றுப் பிடங்குகை. 

De-ple' tion, 8. குறைவாக்குகை; இரத்த 
ம்வாங்குகை, குறைத்தல். 
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De-plor'a-ble, a. புலம்பத்தக்க, துக்கப் 
பாடான, அன்பமுள்ள, அயராள்ள. 

as pitiable, இழிவான, ம்ேமையான. 
De-plor'a-ble-ness, s. பரதபிக்கத்தக்கத 

ன்மை, பரிதாபம், நிற்பந்தம். 
De-plor'a-bly, adv. பரிதாபமாய்; நிற்ப 

ந்தமாய். 
De-plo-ra'tion, 8. அழுகை, பரிதாபம். 
De-plore’, ». a. சலித்தல், புலம்பல், த 

EGS 50, அழுதல், பரிதபித்தல், பிர 
லாபித்தல். 

De-plor’er, s. பரிதபிப்போன், புலம்பு 
be ee cage 

Dep-lu-ma'tion, s. இறகுபிடுங்குகை, 
சல 

De-plime’, v. a. இறகுபிடுங்குதல், மயி 

ர்கழித்தல். 
De-po’'nent, s. சாட்சி சொல்வோன். 

De-pop'u-late, v. a. க ।௭யெழுப்புதல், 

சனசங்காரஞ்செய்தல், பிரசாட்சய 
ம்பண்ணுதல். 

De-pop-u-la’tion, 8. கு சன 
மடிவு, பிரசாட்சயம். 

De-pop'u-la-tor, s. குடியோட்ட வோ 
ன், குடிநாசம்பண்ணுவோன். 

De-port', s. Gent, sஈடக்கை. 

De-port’, ». a. ஈடத்துதல், கெண்டு . 
போதல், 
as transport, சுயதேசமிவிர்த்தியாக்க 
ல், பரகேசப்படுத்தல். 
one’s self, sடத்தல், செய்தல். 

Dep-or-ta'tion, s. Orரதேசத்துக்குப்போ 

க்கல், பரதேசமனுப்பல். 

De-port'ment, 8. sLத்தை, பாவனை, 

போங்கு, நடை. 
affected, ஒய்யாரம், லீம்பானகடை. 

graceful, காகரீகம், ஆசாரம், உபசா 

ரம். 

De-pos'a-ble, a. தள்ளக்கூடிய, உத்தி 

யோகமிழக்கக்கூடிய. 

De-pos'al, s. தள்ளிப்போகை; உத்தி 

யோகமெடுபடுகை. 

De=-pose!, v. a. தள்ளுதல், Bese), த 

விர்த்தல், ஒழித்தல், தாழ்த்துதல், 
to give testimony, ஆணையிட்செசா 

ட்சசொல்லல். 

De-pose’, v.n. சாட்சசொல்லுதல். 
C2t 
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De-pos'er, s. சள்ரூறெவன், விலக்குதி 
Dac. 

De-pos'it, s அமையல்,; இல்லடைக்க 
லம், கையடைப்பொருள், சேமத்திர 
வியம், புதையல், அடைவு. 

De-pos'it, v. a. இடுதல், சேமித்துவைத் 
தல், அடைக்கலம்வைத்தல். 
in secret, carefully, புதைத்துவைத்த 

ல், சேமித்தவைத்தல். 

as bury, சேமம்வைத்தல், சேமித்த 

ல், அடக்குதல், புதைத்தல், 
De-pos'it-a-ry, 8. srவலாள்டி பராபரிப் 

புக்காரன், உத்தரவாதி, விசாசிப்புக் 
காரன். 

Dep-o-si'tion, s. வைப்பு, வைக்கப்ப 
ட்டது. 
as dislodgement, பெயர்ச், விலக்கு. 
as evidence, zrட்சசொல்லுகை, ௪ 
த்தியக்கடதொத. 
from office, உத்தியோகமெடுத்தல். 

De-pos’it-o-ry, s. அடைக்கலலவீடு, சே 
மிக்குமிடம், சேருமிடம், சேமஸ்தா 
னம், களஞ்சியம், பண்டாரலிு. 

De-pat', s. (see Deposit.) sளஞ்சியம், 
பண்டசாலை. 

Dep-ra-va'tion, s. கெடுப்பு, கேடு, கெ 
டுதி, தாழ்ச்சி, ஈனம், இழிவு. 

De-prave', v. a. கெடுத்தல், பழுதாக்கல், 
£ீர்கெடுத்தல். 
to be depraved, கெட், 

De-prav'ed-ness, கெட்டதனமை, 
De-prave’ment, i ¢ அழிவு, கள்ளம், 

ஈனம், கறை, சீர்கேடு, மவினம், பா 
{Db SOO Ld. 

De-prav'er, s. கெடுக்கறவன். 
De-prav’i-ty, s. பாவத்தன்மை, கேடு, 

பாம், துன்னடை,; அன்னெறி, பாம் 
தனம். 

Dep're-cate, v. a. இடையூறஞ்சிவேண் 
Ose, அக்டித்தல், மனமடிவுகொள் 
ore). 

Dep-re-ca tion, 8. இடையூறஞ்சியமன் 
ரீட்டம், மன்றாட்ட். 

Dep're-ca-tor, 8. தங்குக்குவிலசலேண் 
டுவோன். 

Dep're-ca-to-ry, a. தங்கைவிலக்கக்கூ 
டிய, தீமைவிலக்குமன்றாட்டள்ள. 
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De-pre'ciite, v. a. வில’லைதணிச்தல், ரொ 
யந்தணித்தல், குறைத்துப்பார்த்தல், 
பெறுமதியிற்குறைத்தல். 

De-pré-ci-a'tion, 5. விலைகுறைப்பு, ரெ 
யந்தணிப்பு. 

Dep’re-date, v. a. களவெடுத்தல், கொ 
ள்ளையிதெல், கவர்தல், பறித்தல், இர௬ு 
தெல், அபகரித்தல். 

Dep-re-da'tion,s. se, கொள்ளை,சோ 
ரவாரி. 

Dep-re-da-tor, 8. Aருடன், கள்வன், 
சோரன், அபகாரி. & 

Dep’re-da-to-ry,. a. கொள்ளையிடுடற, 
கொள்ளையான, களவான, திருடுற. 

Dep-re-hend’, v. a. பறித்தல், கொள்ளை 
யிடுதல், பிடித்தல். 

De-press’ » De de அமுக்குதல், அழுத்த 

ல், குழித்தல், தாழ்த்துதல், பணித்தல், 
பதித்தல். 
the spirit, sகலக்குதல், கலக்கடிபண் 

BY EO 
to be depressed, as the mind, sez 
குதல், சோகித்தல், மலங்கல், சோர் 

தல், PUG தல். 
to be depressed, as a hollow, குழித 
ல், பதிதல். 
A A: ing, ௧. பதியப்பண்ணுகதிற, ப 
9690, பதிவான, மனத்தளர்ச்சியுள் 
OT, கலக்கடியான, அழுக்கு. 

De-pres'sion, 8. அமுக்கம், அமுக்கு, கு 

Pla), பணிவு, பதிவு. 
of mind, மனக்கலக்கம், சோகம், த 
Oriel, மனச்சஞ்சலம். 

De-press'ive, a. அமுக்கத்தக்க, தாழ்த்த 
ததக்க, 

De-press'or, 8. அமுக்கு றறவன், gOS 
குறெவன். 

De-priv'a-ble, a. இல்லாமற்போகத்தக் 
க, எடபெடததக்க. 

Dep-ri-va'tion, s. இழிவு, ஈஷ்டம், தா 

ழ்ச்சி, இழப்பு; பறிப்பு, கழிவு. 
De-prive’, v. a. இல்லாமற்போகப்பண் 

ஊதல், எடுத்தப்போடுதல், பிரித்தல், 

பறித்தல். 
De-priv’er, 8. இன்மையாக்கு நெவன். 
Depth, s. ஆழம், தாழ்வு, கம்பீரம், பதி 

வு, பள்ளம். 

sea, abyss, ஆழி. 
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of intellect, அறிவலினாழம், ஆம்ந்த௮ 

Da, அத்தியந்தயுத்தி. 
of a person, ஆழத்திட்டம். 
of winter, s@மாரி, கூதிர்க்சாலம், ௧ 

டிமாரி. 

De-pulse’, ». a. துரத்திவிடுதல், ஓட்டி 
விகெல். 

De-pul'sion, s. அரத்துகை, அகற்றுகை. 
Dep'u-rate,v.a.தெளித்தல்,சுத்தமாக்கல். 
Dep‘u-ra-ted, a. சத்திசெய்யப்பட்ட , 
Osea rer. :' 

Dep-u-ra'tion, s. சுத்திசெய்தல், தெளி 
விப்பு; புண்கமுவுகை. 

Dep-u-ta'tion, s. sாது, தானாபத்தியம், 
காரியதுரந்தரியம். 
asa person, தூதன், பிரதிசாரியகா 
ரன், கருமகத்தன். 

De-piite, v.a. பிரதியாளே ற்படுத்தல்,தூ 
தனுப்பல். 

Dep‘u-tize, v. a. பிரதியாளேற்படுத்து 

தல், அதுமியயித்தல். 
Dep'u-ty, s. பிரதியாள்,  பிரதிகாரியஸ் 

தன். 
governor, Jரதிராயன், பிரதிதுரை. 

De-rac/i-nate, v. a. வேரொடேபிடுங்கு 
தல், நிருமூலமாக்குதவ். 

De-range’, v. a. தாறுமாறாக்குதல், குழ 
ப்புதல், கலக்குதல், உலைத்தல், கலை 
தீதல், மனநிலைகுலைத்தல். 
to become deranged, பைத்தியமாத 
ல், மாறாட்டமாகுதல், கலைதல், குலை 
தல், குழம்புதல், கலங்குதல், த மொ 
அதல், தட்டழிதல், 

De-rangé'ment, s. sலச்கம், குழப்பம், 
உலைவு, உலைச்சல், SVG, தட்டழி 
வு; தாறுமாறு, நினைவுதமமொற்றம்;பை 
த்தியம். 

Der'e-lict, s. தள்ளூுகடையானசரக்கு, 
கடலொதுங்கெறிலம். 

Der'e-lict, a. விட்ட, விட்டிட்ட,கை 
விடப்பட்ட. 

Der-e-lic'tion, s. தள்ளிவிடகை, கைவி 
டுகை, அறப்பு. 

De-ride’, v. a. இகழுதல், பரிகாரித்தல், 
 சரசங்காட்தெல், கேலிபண்ணல். 

De-rid’er, s. பரிகாசக்காரன், நகைப் 
போன், இகழ்வொன், சரசக்காரன், 
கேலிக்கராரன். 

227 

DER 

a buffoon, நொன்னைக்காரன். 

De-rid'ing-ly, adv. பரிகாசமாய், கேலி 
யாய், இகழ்ச்சியாய். 

De-ris'ion, s. அவ மதிச்சிரிப்பு; ஈகை, 

நகைப்பு, கேலி, பரிகாசம், இகழ்வு. 
De-ri'sive, a. sஈகைப்பான, பறிகாசமா 

ன, அவமதிச்சிரிப்புள்ள. 
De-ri'so-ry, a. sகைக்றெ, பரிகாசம்ப 

ண்ணுறெ, அவமதிக்றெ. 
De-riv'a-ble, 4. பெறக்கூடிய, அடைய 

க்கூடிய. 
Der-i-va'tion, s. பிறப்பு, உற்பத்தி, ௨ 

ற்பவம், சம்பவம், தோற்றம். 
De-riv’a-tive, 8. பகுதியில்தோற்றியது. 
De-riv'a-tive, a. உற்பவமுள்ள, பிறப் 

புள்ள, பிறக்கிற, உற்பவிக்றெ. 
meaning, தாற்பரியவுரை. 
word, பகுபதம், உற்பவபதம். 

De-riv‘a-tive-ly, adv. wலசம்பவமாய், 
லாங்குரமாய். 

De-rive’, via. பெறுதல், 
கோடல். 
from a root, தோற்றுவித்தல், தோற் 

அதல். 
profit, பலனடைதல், பலனெடுத்தல், 

வாங்குதல், 

பலன்பெறுதல்,  பிரயோசனமடை 
தல். 
to be derived from, கிதத்ற்ல் அடை 
தல். 

De-river, s. பெறுவோொன், பலனடை 

வோன். 
Dermal, a. தோலுக்குரிய, தோலுள்ள. 
Der'ni-er, 4. sகடையான, முடிவான, 

அந்தமான, ஈறான. 
Der’o-gate, ». a. தாழ்த்துதல், விலக்கு 

தல், குறைசொல்லுதல், கனங்குறை 

தீதல், 
Der'o-gate, v.n. குறைதல், தணிதல். 
Der'o-ga-ted, a. குறைவான, பணி 

வான. 
Der-o-ga'tion, 5. sகணிசங்கெடுக்கை,தா 

ழ்ச்சிப்படெ்துகை,ஈனம்பண்ணுகை. 
De-rog' a-to-ri-ly, adv. தாழ்ச்சியாய், ஈ 

னமாய், ௮அசங்கையாய். 
De-rog'a-to-ri-ness, 8. சாழ்ச்சிமை, £ 

pani, கணிசமின்மை. 
De-rog’a-to-ry; a. sாழ்ச்சியுள்ள, குறை 

யான, கணிசவீனமான. 
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Der'vis, s. கொறான்சமயசர்நியாசி. 

Des'cant, s. சங்கதசாகித்தியம், சங்க 
தமேரை. 
as discourse, பிரசங்கம், சம்பாஷ 
ணை, தருக்கம், வியாக்கியானம். 

Des-cant’, v. 4. சம்பாவஷணைபண்ணுத 
ல், ஆரோகணஅபரோகணமாகப்பா 
டுதல், பிரசங்கம்பண்ணுதல். 

De-scend', v. n. இறங்குதல், இழிதல், 
தாழ்தல், பணிதல், பதிதல். 
from father to son, JதAர்பரம்பரை 
யாய்வருதல். ” 
to particulars, SPudggFQerogy 
தல். 
suddenly, விழுதல். 

De-scend’ants, 8. (pl.) சந்ததியார், பின் 
சந்ததியார், பரம்பரையார், வமிசம், 
கோத்திரத்தார். 

De-scend’ent, a. இறங்கக்கூடிய, பின் 
போகக்கூடிய. 

De-scend’i-ble, a. இறங்கத்தக்க, பரவ 
ணியாய்வரக்கூடிய. 

De-scend'ing, a - இறக்கமுள்ள, இறங் 
குறெ, சாய்வான, தாழ்வான. 
series, அபரோகணசங்கலவிதம், பரத 

. சங்கலிதம். 
node, கேது, இறங்கும்வரை. 

De-scen’sion, 5. இறக்கம், வீழ்ச், சா 

was, தாழ்வு. 
in astronomy, இிரகாதோகதி, இறங் 
குங்கால். 

De-scént!, 8. ஏபரோகண்ம், இறக்கம், 
தழ்ச்சரிவு, விழுகை, ழேக்கதி, தாழ் 

வு; பதிவு. 
as birth, extraction, Smuy, wry, 
வமிசம்; பின்சந்ததி, பரவணி. 
of property, உரிமையாட் சி, சுதந்தி 
ரம். 

De-scribe’, v. a. செரல்லிக்காட்டதெல், 
குறித்துச்சொல்லுதல், விபரமாய்ச் 
சொல்லுதல், செளியச்சொல்லுதல். 
to delineate, எழுதுதல், தீட்தெல், 
Suse, வரைதல், பொறித்தல், கோ 
ட்டல். 

De-scrib’er, s. விபரிப்போன, லியாக் 
கியானி. ப த்தது 

De-scrip'tion, s. விபரம்; விளக்கம். 
as kind or sort, தன்மை,விதம் வகை. 
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De-scrip'tive, a. குறிப்புள்ள, தெளிவி 
க்கிற, தீட்டுதிற, 

De-scry’, 0. 6. காணுதல், பார்த்தல், ஆரா 
WEN, கண்டுபிடித்தல். . 

Des’e-crate, v. a. தெய்வத்திரவியத்தை 
அபகரித்தல். 

Des-e-cra/tion, s. வ ல்ம்ல்மல்லிகம்க்கு 
அபகரிக்கை. 

De-sert’, 8. பரத்திரம், தகுதி, Conse 
யம், உரிமை. 

ill desert, குற்றம், அபராதம். 
Des'ert, 8. குடியில்லாதபூமி, பாழ்நிலம், 

வனம், காடு, கடுவெளி, அவரரந்தரம், 
நிர்மானுஷியம், 
without water, பரலைவனம், வறுங் 
கான். 

De-sert', v. a. கைவிட்டுவிடுதல், கை 
நெடிழ்தல், விட்டுவிடுதல், அறத்தல், 

ஒழித்துவிடதல். 
De-sert’, v.n. தப்பிவிடுதல், கழுவுதல், 

நீங்குதல், கலைந்துவிதெல், பிரிதல். 
Des'ert, a பாழான, குடியில்லாத. 
De-sert’ed, a. விடப்பட்ட, தனித்த, 
தனிமையான, அந்தரிப்பான, பாழா 
ன. 
village, or town, பாழ்கஞுசேரி, பாழ் 
நத்தம். 

to be deserted, தனித்தல், gas 
தல். 

De-sert'er, s. sகைவிடுநிெறவன், உலைய்வி 
டுபவன், ஈம்பிக்கைத்துரோகி. 

De-ser'tion, s. sைவிடுகை, ஒழிப்பு, த 

ணிப்பு, அறவு. 
De-sert'ing, 8. துறப்பு, கைவிடுகை. 
De-serve’, ». 4. பாத்திரவானாக்குதல், த 

குதியாக்குதல். 
De-serve', ». n. பரத்திரமாயிறுத்தல், தீ 
அதல்: 

De-serv'ed-ly, adv. ியாயமாய், த்க் 
படி, தகமையாய், பாத்திரமாய். 

De-serv'er, 8. பாரத்திரவான், 
மான். 

De-serv'ing, s. யோக்கியம், தகுதி, பாத் 
திரம், தகைமை. 

De-serv'ing-ly, adv. 
குதியாய். 

De-sic'cant, s. புண்ணாறறுமருர்து, இர 
ணர்தீர்க்குமருந்து, 

தகுதி 

CayncQuncaars த 
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De-sic’cate, v. d. வாட்டுதல், உலாத்து 
தல், காய்ச்சுதல், உணக்கல். 

De-sic-ca'tion, 8. வாட்டம், காய்வு, உ 
TFA, உணக்கு. 

De-sic'ca-tive, a. உலர்த்துறெ, வாட் 
Go, சாய்ச்சுறெ. 

De-sid-er-a'tum, s. விரும்பப்பட்ட து, 
தேவையானது, அகத்தியமானது. 

De-sign', s. நோக்கம், எண்ணம், கருத் 
அ, உத்தேசம், அபிப்பிராயம், நினை 
ப்பு; காரியம், குறிப்பு, முகாந்திரம். 
as purport, தாற்பரியம், கருதியபொ 
ருள். 
in manufactures, த்திரம், புடை 
வைகளின்சாயப்பணி. 

by design, வேண்டுமென்று, மனசா 
க, மனசார. 
as cunning plan, உபாயமாக, 

De-sign’, v..a. எண்ணுதல், கருதுதல், உ 

தீதேரித்தல், உத்தியோகித்தல், சூழ்ச் 
சித்தல், அணிதல், நினைத்தல். 
to plan &c., சட்டங்கட்டதெல், குறி 
ப்புவரைதல், மனதிற்சங்கற்பித்தல். 

Des'ig-nate, v. a. குறித்தல், நியமித்தல், 
இடுதல், பெயரிடுதல், தீர்மானித்தல், 
ரோகதல். 

Des-ig-na'tion, 8. நியமம், நியமிப்பு, தி 
ர்மானம். 
as indication, குறி, குறிப்பு. 

Des'ig-na-tive, a. குறிக்கத்தக்க, நியமிக் 
கத்தக்க. 

De-sign’ed-ly, adv. வெண்டுமென்றதா 
ய், வேண்டுமென்று, மனசாக, யோ 
சனையாய். 

De-sign’er, s. நியமிப்பொன், எண்ணு 
வோன், யோசிப்போன். 

De-sign’ing, s. பிரறிமைவரையும்பிரமா 
ணம், சித்திரப்பிரமாணம். 

De-sign'ing, a. sபடமுள்ள, கரவடமு 
ள்ள, தந்திரமான. , 
person, ரெருடன். 

De-sir'a-ble, a. லிரும்பப்படத்தக்க, ௮ 
ருமையான. 

De-sir'a-ble-ness, s. சேசிச்கப்யுடத்கச் 
கதன்மை. . 

De-sire’, s. அசை, விறாப்பம்,வாஞ்சை, 
இச்லை, அதரம், காதல். 
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as the thing desired, விரும்பியபொ 
Gor, வேண்டியது. 
intense, பேராசை, சோட்டை, ௮ 
வா, அவல், அபேட்சை. 

De-sire’, v. a. விரும்புதல், ஆசைப்படு 

தல், ஆதரமுறல், அவாவுதல், கருது 
தல், காதலித்தல், அபேட்சித்தல். 
to ask, request, கேட்டல், வேண்டி 
ச்கொள்ளுதல்: 

De-sir'ed, a. வேண்டுமென்றெ, விரு 
ம்பின. 

De-sir'ous, a. விருப்பமான, ஆசையா 
ன, ஆவலான, இசசிக்றெ, 

De-sir'ous-ly, adv. விருப்பமாய், ஆவ 
லாய். 

De-sist', v. n. ஒழிதல், ஓய்தல், விதெல், 

தவிர்தல்; தீர்தல்,நீங்குதல்,தரங்குதல் 
De-sist'ance, s. Aிறுத்துகை, ஓய்வு. 
Desk, s. சங்கி, எழுத்துப்பெ 

ட்டி. 
Des'o-late, v. a. கெடுத்தல், அழித்தல், 

பாழாக்குதல், பாழ்க்கடிச்தல். 
to be desolated, கெடsல், அந்தரமா 
தல், அவாந்தரமாதல், பாழாதல். 

Des'o-late, a. பாழான, அழிவுள்ள, த 
னித்த, அந்தரித்த, HUMES TWIT, ௮ 
தமான. 
place, மைதானம், .அந்தரவெளி, ௮ 
வாந்தரவெளி, பாழ்ஞ்சேரி, பாழ்ஈத் 
தம். 

Des'o-late-ly, adv. பாழாய். 
Des'o-la-ter, s. பாழாக்குவோன், அழி 

ப்போன, ஈாசகாரன், சங்காரன். 
Des-o-la'tion, s. பாழ், அழிவு, சங்கா 

ரம். 
Des'o-la-to-ry, a. பரழ்க்கடிக்கிற, சங்க 

ரிக்றை. | 
De-spair', s. sம்பிக்கையின்மை, எக்க 

ம், சோர்வு, ஆறாக்கவலை, அயரம், ஆ 
(17 GOLD. 

De-spair', v. n. ஏங்குதல், திகைத்தல், 
எஏமாத்தல், எஏம்பலித்தல். 

De-spair'er, 8. sம்பிக்கையற்றோன். 
De-spair'ing-ly, adv. கம்பிச்கையின்றி, 

ஆஅதலின்மையாய். 

Des-patch’, s. (see Dispatch, ) £க்கிரம், 
தீவிரம், சுறுசுறுப்பு, கதி, விரைவு. 
in writing, கைச்சுறுக்கு, கைக்கதி, 
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Des-patch’, v. a. (see Dispatch.) gay 
ப்புதல். 

Des-pe-ra'do, s. s்ங்கொபி, மூர்க்கன், 
இரெளத்திரன், அஞ்சாதவன். 

Des'pe-rate, a. sம்பிக்கையற்ற, பயமி 
ல்லாத, எண்ணாமையான. 

deeds, லீரச்செய்கைகள். 
fraud, கொவெஞ்சனை. 
thief, Sர்க்தகள்வன், படுகள்ளன். 
wretches, கொடியசண்டாளர், apie 
கர். 
a desperate person, எண்ணாதவன், 
அஞ்சாதவன், படுகுரன். 

Des'pe-rate-ly, adv. மூர்க்கமாய், கோப 
மாய், அஞ்சாமையாய். 

Des'pe-rate-ness, s. sகிமை, கொடுமை, 
மூர்க்கம், எண்ணாமை, கடுங்கோப 
ம்; குரம். 

Des-pe-ra'tion, 8. sம்பிக்கையின்மை, 
ஆஅறுதலின்மை, மூர்க்கம். 

Des'pi-ca-ble, a. அதமமான, இழப்ப 
மான, இழிவான, எளிமையான, நீச 
மான, ஈனமான, அற்பமான. 

person, ஈனன்,; நீசன். 

Des'pi-ca-ble-ness, 8. அபலம், ஈனம், 

அற்பம், Spur, அலட்சியம். 
Des’ pi-ca-bly, adv. ஈனமாய், அற்பமா 

ய், நிக்தையாய். 
a speak despicably, Sம்மையாய்ப் 
பேசல், நிந்தித்தல். 

De-spis'a-ble, a. நிந்திக்கத்தக்க, றிய, 
அற்பமான. 

De-spise’, v. a. ௮சட்டைபண்ணுதல், 

நிந்தித்தல், இகழ்தல், எள்ளுதல், இ 
மிவுபண்ணுதல், புறக்கணித்தல்,அல 
ட்சியம்ப ண்ணுதல், நிஸ்காரம்பண் 

தல். 
De-spis' ed-ness, s. fீசநிலை, இகழத்தக் 

கதன்மை. 

De-spis-er, 8. இகமழுவோன்,  மிந்திப் 
போன். 

De-spite’, s. பழிப்பு, வன்மம், தீர்ந்தப 
கை. 

De-spite’, v. a. விசனப்படுத்துதல், வரு | 
தீதப்படுத்துதல், அலட்டல். 

De-spite'ful, a. கரோதமுள்ள, பகையு 
ள்ள. 
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De-spite'ful-ly, adv. வன்மமாய், பகை 
யோட. 

De-spite'ful-ness, 8. பழிப்பு, வன்மம், 
பகை. 

De-spoil’, ». aயறித்தல், கொள்ளையெடு 
தீதல், இருதெல், அபகரித்தல். 
to be despoiled, பநிகெரடுத்தல், கொ 
ள்ளைகொடுத்தல். 

De-spoil'er, s. பறிகாரன், கொள்ளைக் 
காரன், குறையாடுவோன். 

De-spo-li-a'tion, 8. கொள்ளை, பறி, கூ 
றை: 

De-spond’, v.n. ஈம்பிக்கையற்றிருத்தல், 
அலமரல், சோர்தல், கையறல். 

De-spond'en-cy, s. ஏக்கம், சோர்வு, தி 
யக்கம, மனச்சஞ்சலம். 

De-spond’ent, a. ஏக்கமுள்ள, அதைரி 
யமான, சோர்வுள்ள. 

De-spond'er, s. sம்பிக்கையற்றோன்.. 
De-spond'ing-ly, adv. ஏக்கமாய், Qué 

கமாய், அதைரியமாய். 
Des'pot, s. தன்னரசுகாரன், கொடுங் 

கோலாசன். 
Des-poti'ic, கொடுங்கோன்மை 
Des-pot'ic-al, ‘ யான. 

government, தன்னரசாட் ச, கொடு 
கோல், கொடுங்கோன்மை. 

Des-pot'ic-al-ly, adv. தன்னரசாய், கொ 
டுங்கோன்மையாய். 

Des'pot-ism, 8. தன்னரசியல், கொடிய் 
கோன்மை. 

Des'pu-mate, v. n. தரைத்தல், பொலன் 

குதல். 
Des-pu-ma'tion, 8. Jரைகொள்ளுகை, 

பொங்குகை, தெளிவாகுகை. 
Des-qua-ma’tion, 8. படலம், சம்பு, செ: 

Bar, Qe@. 
Des-sert’, 5. தம்பண்டம், இற்றுண்டி.. 
Des'ti-nate, v. a. நியமித்தல், ஏற்படுத் 

தல், தட்டஞ்செய்தல். 

Des-ti-na'tion, s. நியமம், நியதி, ஏற்பா 
டு, விதி, தீர்ப்பு; தீர்மானம்,நியமஸ் 
தானம். 

Des'tine, ». a. நியமித்தல், விதித்தல், இ 

லிபித்தல், தீர்த்தல், நிறுத்துதல். 
Des'ti-ny, s. வதி, நியமம், நியதி, அதி 

ட்டிப்பு, தெய்வத்திர்ப்பு,; இலிபி, 
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Des'ti-tute, a. அந்தரித்த, இல்லாத, ஆ | 
தரவற்ற, எளிமையுள்ள, ௮நாதமான, 
அகதியான, கதியற்ற. 
comfortless, ஆஅதலற்ற, ஆதரவற்ற, 

தேற்றரவற்ற, தஅுணையற்ற. 
person, தரித்திரன், திக்கற்றவன், ௮ 

nets sa or, அநாதன், அகதி, தமி 
யன். 
to be destitute, அந்தரித்தல், அகதியா 

தல், கதியற்றிருத்தல், 
Des-ti-ti'tion, s. வறுமை, தரித்திரம், இ 

ன்மை, Orr mH), கேடு, அநாதம். 
De-stroy',v. a. அழித்தல், கெடுத்தல், ௮ 

டுதல், சங்கரித்தல், அறுத்தல், தொ 
லைத்தல், போக்குதல், நிக்கிரடித்தல். 
totally, கட்ட ழித்தல், கவிழ்த்தல், க 
ளைதல்; றிருமூலமாக்கல்; சருவசங் 
கரரம்பண்ணல், அதம்பண்ணல். 
one’s self, தற்கொலைசெய்தல். 

De-stroy'a-ble, a. அழிக்கப்படத்தக்க. 
De-stroy'er, s. அழிப்போன், சங்கார 

கன், நாசன், நிக்ரெகன், அழிம்பன். 
De-struct-i=bil’i-ty, 8. srசப்படக்கூடி 

யதன்மை, அழியக்கூடியதன்மை. 
De-struct'i-ble, a. அழறிவுக்கேதுவான, 

நாசப்படதிற, 
De-struc'tion, s. அழிவு, கேடு, நட்டம், 

சேதம், சிதைவு, அடைப்பு, நிருமூல 
ம், பாழ், சங்காரம், நாசம். 
as death, மரணம், கொலை, சருவசங் 
காரம். 

De-struct’ive, a. srசப்படுத்துறறெ, அழி 
க்கிற, சங்கரிக்றெ, கெடுக்திற, 

De-struct'ive-ly, adv. கெடுதியாய், ௮ 
ழிவாய், சங்காரமாய். 

De-struct'ive-ness, s. கெடுக்குந்தன் 
மை. 

Des-u-da'tion, s.  வியர்க்கை, வெயர் 
வைகொள்ளுகை. 

Des'ue-tude, s. பழையனகழிதல், பழ 
சாய்ப்போகுதல். 
to fall into, Geauga, இறத்தல், பா 
LTS, இன்மையாதல். 

Des'ul-to-ri-ly, adv. ஒழுங்னமாய், நி 
லையின்மையாய், அடிக்கொருநினை 
வாய். 

Des'ul-to-ry, a. தொடர்ச்சியற்ற, சம்ப 
ந்தமில்லாத, ஒழுங்கீனமான. 
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to be desultory, as thoughts, yaare 
லைந்துபோகுதல், புலன்கலங்குதல். 

De-tach’, ». a. பிரிக்குதல், பெயர்த்தல், 
கலைத்தல், நீக்குதல், கழித்தல், களப் 

புதல், எடுத்தல். 
De-tach’ed, a. தனித்த, தனிமையுள்ள, 

Gault Ait: 
to be detached from, ச நிதல, தனித் 
தல், பிரிதல், நீங்குதல், எபெடுதல், 
பெயர்தல். 

De-tach'ment, s. தனிப்பு, பிரிவு, பின் 
னம், பெயர்ச், பிரிவு; பெயர்ப்பு. 
a body of troops, பை வகுப்பு. 
of ships, பகுத்துவிட்டபோர்க்க ப்ப 
ல்கள். 

De-tail’, s. சரமசங்கதி, விபரம், விரிவு, 
De-tail’, v. a. பகுத்துச்சொல்லுதல், வி 

பரமாய்ச்சொல்லுதல், ரெமங்கரெமமா 
ய்ச்சொல்லுதல், எடுத்துக்காட்டல். 
to select, தெரிர்துகொள்ளுதல். 

De-tail’er, s. VuAGCurer, பிரசங்ி 
ப்போன். 

De-tain’, v. a. மறித்தல், தடங்கற்பண் 

BMV, தடுத்தல், தாமதப்படுத்துதல், 
பிடித்தல். 
to become detained, சடங்கEுதல், தா 
மதப்படதெல், மறிதல். 

De-tain’der, s. கைச்சார்த்துப்பத்திரம், 
கட்டளையொப்பம். 

De-tain'er, s. தடுப்போன், மறிப்போ 
ன், தடைபண்ணுவோன். 

De-tain'ment, s. தடங்கல், தாமதம், த 
டை, மறிப்பு. 

De-tect!, v. a. sண்டுபிடித்தல், பிழை 
டித்தல், வெளிப்படுத்தல். 

De-tect’er, s. sகண்டுபிடிக்கிறவன், வெ 
ளிப்படுத்துவோன். 

De-tec’tion, s. பிடிப்பு, அகப்பாடு, 
De-ten’tion, 8. மறியல், மறிப்பு, தடங்க 

ல், தாமதம், தடுப்பு, தடை. 
De-ter’, v. a. மறித்தல், தடங்கற்பண் 

ணுதல், தடுத்தல், தடைபண்ணுதல். 
De-terge , v. a. சத்தஞுசெய்தல், களங் 

SHEE. 
De-terg’ent, s. சத்தமாக்குகிறமருந்து, 

களிம்புநீக்கு மருந்து. 
De-terg’ent, a. சத்தமாக்குதிற, களிம்ப 

அக்றெ. 
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De-te'ri-o-rate, v. a. இழிவுபடுத்துதல், | 
கெடுத்தல், தாழ்த்துதல், பாழாக்குதல். 

De-ié'ri-o-rate, v. n. இழிவுபடதெல், & 
prise, கெடுதல், சிதைதல், சர்கெடு 

தல், தளர்தல், தாழ்தல், பாழாதல், 
De-té-ri-o-ra'tion, s. இழிவு, கேடு, கள 

ர்ச்சி, சிதைவு, தாழ்ச்சி, பின்னம், 
பெய்ய! 

De-ter'ment, s. (see Deter.) மறிப்பு. 
De-term'in-a-ble, a. அறியக்கூடிய, நி 

தானிக்கக்கூடிய. 
De-term'in-ate, v. a. மL்டுய்படுத்துதல், 

நிசானித்தல். 
De-term’in-ate, a. எல்லையுள்ள, திட்ட 

மான, தீர்க்கமான, நிலையுள்ள, எண் 
ணமுள்ள. 

De-term’in-ate-ly, adv. Qடi்டமாய், தீ 
ர்க்கமாய், நிச்சயமாய், முடிப்பாய், 
உறுதியாய். 

De-term'in-ate-ness, s. நிச்சயம், உறு 
தி, திர்க்கம், திட்டம். 

De-term-in-a’tion, s. திர்மானம், அறுதி, 
வரையறை, தீர்ப்பு, அணிவு, நிண்ண 
யம், நியமம், சங்கற்பம், முடிப்பு. 

De-term'in-a-tive, a. மLட்டுப்படுத்துதநறெ, 
De-term’in-a-tor, 8. மடர்டுப்படுத்துதற 

வன், திர்மானிக்கிறவன். 
De-term’ine, v. a. திர்மானித்தல், நிச்ச 

மித்தல், நிண்ணயம்பண்ணுதல், குறி 

தீதல், வரையறுத்தல், உத்தேசித்தல், 
தீர்த்தல். 
to be determined, S750, முடிதல். 

De-term'in-er, s. தீர்மானம்பண்ணு 
வோன். ' 

De-ter'sion, s. (see Deterge.) சத்தமா 
க்குகை, களங்கறுக்கை. 

De-ter'sive, s. sாரமருந்து. 

De-ter'sive, a. சத்தமாக்குறை. 
De-test’, v.a. அரோசித்தல், வெறுத்தல், 

அருக்களித்தல், அருவருத்தல். 
De-test'a-ble, a. அருவருப்புள்ள, ௮ 

ரோசிப்புள்ள; தீழ்ப்பான, வெறுக்க 
ப்படத்தக்க. 

De-test'a-ble-ness, s. அருவருப்பு, அ 
ரோசிப்பு, வெறுப்பு. 

De-test'a-bly, adv. அருவருப்பாய், தழ் 
ப்பாய், வெறுப்பாய். 
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Det-es-ta'tion, s. gq@amuy, வெறுப் 
பு, மனவீனம். 

De-test'er, s. அருவருக்றெவென், வெறு 
க்கிறவன். 

De-throne, ». a. செங்கோலையழித்தல், 
ஆளுகையிலிருந்துமீக்குதல், ப்பி 
சனத்தால்விலக்குதல். 

De-thron‘er, 8. ரை தைக்கும். 
கற்றுவோன். 

De-throne’ment, 8. செங்கோலழிவு; இ 
ராசத்துவநாசம். 

Det'i-nie, 8. அபகரிக்கப்பட்டபொ 
ருள். 

in law, சோதனைத்தத்துவம். 

Det'o-nate, v. n. தொனித்தல், வெடித் 
தல். : 

Det-o-na'tion, s. வெ।ஈ, இடி, தொனி, 
அவனி. 

Det'o-nize, v. a. தொனிக்கச்செய்தல், 
வெடிக்கச்செய்தல். 

De-tort’, v. a. இரித்தல், புரட்தெல், மு 

அக்குதல். 
De-tor'tion, s. புரட்டுமுறக்கு,திரிப்பு. 

De-tract’, v. a. இழுத்தல், குறைத்தல், 

கெடுத்தல், அவதூறுபண்ணுதல், கோ 
ள்சொல்லுதல். 

De-trac’tion, s. அவதூறுசெய்கை, புற் 
ங்கூறுகை, கோள், குதளை. 

De-tract'ive, a. புறங்கூறுநிற, குறளை 
பேசுறெ, Gane. 

De-tract'or, 8. கGுீறைசொல்வோன், 
கோட்சொல்வோன், பின்புறணிக்கா 
ரன், கொண்ணி. 

De-tract'o-ry, a. குறையுள்ள, அவதூறா 
ன, பழிப்பான. 

De-tract'ress, s. கொட்காரி. 

Det'ri-ment, s. sஷண்டம், கெடுதி, கேடு, 

சேதம், அலாபம், தாழ்வு, பாடு பின் 
னம், அபலம். 

Det-ri-ment'al, a. கேடான, நாசமான, 
நட்டமான. 

De-tri'tion, s. தேய்ந்துபோகுகை, தே 
wey, உரோஞ்சுண்டுபோகுகை. 

De-tride’, v. a. விழுத்துதல், வீழ்த்தல். 
De-trunc’ate, v. a. அண்டித்தல், பொல் 

லம்போடுதல். 
Det-run-ca’tion, s. தண்டிப்பு. 
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De-tri'sion, s. Cp sora apsgias, 
தாழத்தள்ளுகை. 

Deti-ter-og'a-my, s. இரண்டாந்தாரமு 
9 550, இரண்டாம்விவாகம். 

Deiti-ter-on'o-my, s. உபாகமம். 
Dev'as-tate, v. a. கொள்ளையிடுதல், ௮ 

ள்ளுதல், பாழாக்குதல், பாழ்க்கடித்த 

ல், அழிக்குதல், சங்கரித்தல், நிருமூ 
லமாக்கல். 

Dev-as-ta'tion, s. அழிவு, பாழ், கொள் 
ளை, நிருமூலம், நாசம், சங்காரம். 

De-vel'op, v. a. sாட்டுதல், வெளிப்ப 

0550, தோற்அவித்தல், சிக்கறுத்தல். 
De-vel’op-ment, s. தொற்றம, உற்பத்தி, 

விளக்குதல், வெளிப்படுத்துதல். 
De-verg'ence, (see Divergence.) பிரிவு. 
De-vest', v. a. உரிதல், களைதல், நீக்குத 

ல், பறித்தல். 
in law, சுதந்தரபங்கம்பண்ணுதல்,, உ 

ரித்தகற்றல். 
De-vex', a. ea @m, வளைஇறெ, 
De-vex'i-ty, s. கsவிப்பு, சாய்வு, yma 

ளைவு, சரிவு, சாய்ப்பு. 
De'vi-ate, v.n. தப்புதல், தவறுதல், வ 
GAs, பிசகுதல், கடத்தல், பிரி 
தல். 
as to stray, வழிவிலகபப்போதல். 

De-vi-a'tion, s. தப்பு, sam, வழு; We 
G இழுக்கு, கோணல், தப்பிதம், பி 
ன்னம், பங்கம். 
from grammatical rule, இலக்கண 
வழு. | 
from a right line, சாய்வு, சரிவு, பி 
Hay. : 

De-vice!, s. கற்பிதம், சங்கற்பம். 
in a bad sense, உபரயம், குழ்ச்சம், 

GH, GLEA, தந்திரம். 
ornamental, அலங்காரம், சித்திரம், 
வன்னிப்பு. 

De-vice'ful, a. சுழ்ச்சமுள்ள. 
Dev'il, s. சாத்தான், பைசாசம், பேய், 
அலகை. 
as a person, பேயன். 
in scripture, பிசாசுகள். 

Dev'il-ish, a. பெயாட்டமான, பேய்க் 
குணமான, SIARL Uporar. 

Dev'il-ish-ly, adv. பேயாட்டமாய், பே 
ய்க்குணமாய், அட்டமாய். 
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Dev’il-ish-ness, s. பேயாட்டம், பேய்க் 
குணம், பேய்த்தனம். 

Dé'vi-ous, a. சுற்றுச்சழற்சியான, சூழ் 
சீசியான, திரிபுள்ள, தப்பான. 

De-vir'gin-ate, v.a. கற்பழித்தல், அபி 
மானங்கெடுத்தல். 

De-vis’a-ble, a. எண்ணக்கூடிய, யோ 
ASESR OW, உபாயம்பண்ணக்கூ 
டிய. 

De-vise’, s. vrரணசாதனம், பாகபத்திரி 
கை, மரணசாதனாஸ்தி. 

De-vise’, v. a. sருத்தெடுத்தல், சட்டங் 
கட்டுதல். 
MEANS, எத்தனம்பண்ணுதல், அருவ 
ம்பண்ணுதல், வழிவகைதேடிதல், பு 
ணர்த்தல். 

Dev'i-see, 8. மvrணசாதனவழியாய்ச்சுத 
ந்ீதிரம்பெற்றவன். 

De-vis’er, 8. யோசிப்போன, உபாயம் 
பண்ணுவோன், உபாயி, யூகி. 

De-vis'or, 8. vrணசாதனமெழுதிவைப் 
போன். 

De-void', a. வெறுமையான, குனியமா 
ன, இல்லாத். அ௮அபாவமான. 

Dev-o-li'tion, s. ET es eu 
மாற்றிவைத்தல். 

De-volve’, v. a. இறக்கத்திலுருட்தெல், 
பெொறுப்பித்தல், சுமர்த்துதல், ஒப்பு 
வித்தல், பாரித்தல். 
as debts, &c., sகடன்சமாத்துதல், 
பொறுப்பித்தல், தாக்குதல். 

De-volve’, v.n. இறக்கத்திலுருளுதல், 
பொறுத்தல், சாதெல், சுமர்த்தல், பா 

ரித்தல், இறங்குதல். 
as evil, பழிசு மருதல். 
as a right, அடைதல், சேர்தல், உரி 
தீதாதல், பொறுத்தல். 

De-vote’, v. a. நேர்த்திபண்ணுதல், தே 
ர்சல், நைவேதித்தல். 
to consecrate, பெரதிட்டைபண்ணுத 
ல், Caso. 
to doom, அழிவுக்கென்றுரேருதல். 
to enslave, ஆட்படுதல், அடிமைப்ப 
டுதல் ' 
to give, இடுதல், ஈதல், ஒப்புக்கொடு 
த்தல், நியமித்தல், நேர்ந்துவிடுதல். 

D2t 
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De-vot’ed-ness, s. nரைவேதிக்கப்பட்ட 
தன்மை, நியமிக்கப்பட்டதன்மை, 
நேர்ந்ததன்மை. 

Dev-o-tee’, s. அடியன், தொண்டன்; 
கொன் தாசன், பத்தன், பத்தி 
விசுவாசி, வனவாசி. 

as recluse, பத்தி, தவசி, சந்நியாதி, 
தபோதனன், தாபதன், விரத்தன். 

De-vot'er, 8. பிரறிட்டைபண்ணுநிறவ 
ன், பத்தன். 

De-vo’tion, s. தேவபத்தி, பகதி, வணக் 
கம். 
ardent affection, முயற், ஊக்கம். 
rigorous, கடும்பத்தி, பத்திவைராக்கி 
யம், உத்தமபத்தி. 

De-vo'tion-al, a. பத்இித்கடுத்த, வணக் 
கமுள்ள. 

De-vo'tion-al-ist, பத்திமான், தப் 
De-v6'tion-ist, 2 ‘ த்தி. 
De-vour', v. a. ui Asso, அபோசன 

ம்பண்ணுதல், குடித்தல், உண்ணல். 
asa beast, ஆவலாய்விழுங்குதல். 

as fire, தAத்தல், எரித்தல், பட்த்தல். 
De-vour'er, s. UL Fant, ஆவலாய் உண் 

போன். 

De-vour'ing, s. பட்சிப்பு, சங்கரிப்பு, 
ஆபோசனஞ்செய்கை. 

De-vour’ing-ly, adv. பL்சிக்குந்தன்மை 
யாய், சங்காரமாய். 

De-vout', a. பத்தியான, வணக்கமுள்ள, 
ஞானமுள்ள. 

De-vout'ly, adv. பத்தியாய், வணக்க 
மாய். 

De-vout'ness, s. பத்தி, தெய்வபத்தி, 
Dew, 8. பணி, இமம், தனம். 

heavy, sனத்தபனி, இமப்படலம், ௧ 
டும்பனி. 
drop, பனித்துளி, பனித்திவலை,பணி 
SMA. 

Dew'-lap, 8. தரடி, ஆரம். 

as wattle, அதர், அதள், கள்கம்பளம். 
Dew’y, a. பனியான, பனியுள்ள, பனி 

போன்ற. 
Dex-ter/i-ty, s. சரமர்த்தியம், சாதுரியம், 

கெட்டித்தனம். 
of hand, கைச்சத்திரம், கைச்சுறுக்கு ? 
DE LILI PSS LD, கைவழக்கம், கைச்சா 

தீதிம். 
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in an art, பயிற்சி, பழக்கம், 
in writing, கையோட்டம், கைத்துரி 
௪, OEM OTA, கைச்சறுக்கு. 

Dex'tral, 4. வலக்கைக்கடுத்த. 
Dex'trous, a. சம்பிரதாயமான, திறமா 

ன, பழக்கமான, பறிட்சையான, ௮ 
ப்பியாசமான. 

Dex’trous-ly, adv. அப்பியாசமாய், சம் 
பிரதாயமாய், சச்இரமாய், சமர்த்தாய். 

Dho'ny, s. (see Dony.) தோணி, சம் 
பான், படகு. 
men, தோணிக்காரர், சம்பான்சாரர். 

Di-a-bé'tés, s. Era), சலக்கழிச்சல், ௪ 
லரோகம். 

Di-a-bol'ic-al, a. பேயாட்டமான, பே 
ய்த்தனமுள்ள, கெட்ட, துட்ட, கொ 
டிய. 

Di-a-bol’ic-al-ly, adv. பேய்த்தனமாய், 
பசாசின்குணமாய், sib wri. 

Di-a-bol'ic-al-ness, s. பேய்த்தன்மை, 
பேய்க்குணம். 

Di-a-cous'tics, s. ஏ௭திரொலிச்சத்துவ 
சாத்திரம். 

Di-a-crit'ic-al, a. பிரிக்றறெ, வேற்றுமை 
யாக்குறெ, பிரித்துக்காட்டுதிற, 

Di‘a-dem, 8. முடி, ரிடம், பட்டம். 

Di'a-dem-ed, a. முடிதரித்த, பட்டஞ் 
குட்டின. 

Di-er'e-sis, விசர்க்கம், அசைபிரி 
Di-er'e-sis, * ‘ க்குங்குறி. 
Di-ag-nos'tic, 8. ரோய்களின்குணம், 

ரோய்க்கூறுபாடு, குணபாடல், ரோ 
ய்க்குறி. 

Di-ag'o-nal, ௧. மூலைவிட்டம், குறுக்கு 
வரி. 

Di-ag’o-nal, a, விட்டமான. 
line, விட்ட ரேகை, 1 

Di-ag'o-nal-ly, adv. கேோரணத்துக்குக் 
கோணமாய், எதிர்கோணமாய், மூலை 
க்குமூலை. 

Dia-gram, s. வரிவடிவம், கோடு, சக்க 
ரம், யந்திரம், வரிக்குறிப்பு, எந்திரம். 
to make diagrams, கேரடுநிறுதல், வ 
ரி£றுதல், இரேகிச்தல். 

Dial, s. குரியகழடிகாரம். 

Dya-lect, s. urenas, ai ee 
ஷையின்விகாரம். 
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Di-a-lect'ic-al, a. பேதபாஷிதத்துக்கடு 

தீத. 
argumental, தொடர்கியாயமுள்ள. 

Di-a-lect’ic-al-ly, adv. பாைப்போங் 
காய், பாஷைமுறைப்படி. 

Di-a-lec-ti'cian, 8. தருக்கசாத்திரி, நியா 
யசாஸ்திரி. 

Di-a-lect'ics, 8. தருக்கசாத்திரம், மியா 
யசாத்திரம். 

Dial-ing, s. குரியகடி.யாரமுண்டாக்கு 
ம்நூல். 

Di-al’o-gist, 8. சல்லாபபாஷிதன். 
Di-al’o-gise, v.n. சல்லாப ம்பண்ணுதல். 
Dia-logue, 8. சல்லாபம், வினாவிடை, 

சம்பாஷணை. 
Dial-plate, s. கரியகடியாரப்பலகை. 
Di-al'y-sis,s. அசைபிரிக்குங்குறி, Set 

க்கம். 
in medicine, மெலிவு, சோர்வு, சோ 
ய்ஞ்சல். 

Di-am’e-ter, s. குறுக்களவு, விட்டம். 
apparent of a planet, ASrsகமானம்,வி 
ம்பம், 

Di-a-met'ric-al, a. விட்டமான, GMS 
கான. 

Di-a-met'ric-al-ly, adv. வட்டமாய், நெ 
ராய். 

Di'a-mond, 8. வச்சிரம், வைரம், வைர 

மணி. 

Di-a-pa'son, 8. சத்தசரத்தின்மெட்டு. 
in music, சரளிஅலங்காரம். 

Dia-per, s. சத்திரப்பட்டு, பின்னற்பு 
டைவை, கைக்குட்டை, பரிவட்ட 
ததுண்டு. 

Di-aph’a-nous, a. ஒளியருலிப்போகக் 
கூடிய, தெளிவான, பழிங்குபோ 
ன்ற. 

Di-a-pho-ré'sis, s. மிகுவியர்வை, வியர் 
வைப்பெருக்கம், 

Di-a-pho-ret'ic, s. வியர்ப்புறுமருந்து, 
வெயர்வையுண்டாக்குமருந்து. 

Di-a-pho-ret'ic, a. வியர்வையுண்டாக் 
65565, வியர்ப்பிக்றெ. 

Dia-phragm, s. ஈரலுக்குங்குடலுக்கு 
நடுச்சவ்வு, ஈரற்றாங்கி 

Dya-rist, s. Aனசங்கதிகாரன், இனசரி 
த்திரகாரன். 

Di-ar-rhé'a, s. வயிற்றுளைவு. 
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Di-ar-rhet'ic, a. வயிற்றுளைவுண்டாக்கு 
திற, 

Dia-ry, 8. sாளாகமம், நாளாகமச்சட் 
டம், தினக்கணக்கு. 
ல 

F , இரத்தாசயவிரிவு. 

in grammar, நீட்டல்விகாரம். 
Di-a-ton'ic, a. இசைவேற்றுமையுள்ள, 

விட்டிசையான. 
Dib’ble, s. பாரை. 

Dib’ble, v. a. Sண்டுதல், கிண்டிப்புதை 

தீதல். 
Dice, s. (pl. of Die.) cam, தாயக்கட் 

டை, பாய்ச்சிக்கை. 
box, தாயச்சிட்டி. 
to cast dice, sகவறுருட்டல், கவறெறி 
தல், பாச்சிக்கைபோதேல். 
the spot on the side, sரயம், புள்ளி. 

Dic’er,s.தாயக்கட்டையுருட்டிறவன் 
Di-co-tyl-é'don, 8. முதிரைவருக்கம், ப 

ருப்புள்ளபயிர். 
Dic'tate, s. கட்டளை,கற்பிதம்,கற்பனை. 
Dictate, v. a. வrாசகஞ்சொல்லுதல், வ 

சனித்தல், கற்பித்தல், கட்டளையிட 

தல், குறித்தல், சொல்லுதல். 
Dic-ta'tion, s. வrசகஞ்சொல்லுகை, ௧ 

ற்பித்தல். 
Dic-ta'tor, s. கட்டளையிடுவோன், கற் 

பிப்போன்,வசனிப்போன்,மிருபன். 
Dic-ta-t0'ri-al, a. சயஅதிகாரமுள்ள , த 

ன்னெழுச்சியான, தன்னிட்டமான, 
அமையாத. 

Dic-ta’tor-ship, பிரமாணத்துவம், 
8. : 

Dic’ta-ture, t நிருபத்துவம், பிர 
புத்துவம், அதிகாரம்,அதிகாரத்துவம், 

தத்துவம. 
Dic/ta-to-ry, a. பிடிவாதமான. 
Dic’tion, s. வாசகப்போக்கு, வாசகம். 
Dic'tion-a-ry, s. அகராதி, சொற்பொரு 

ள்விரிக்குதூல். 
Dic'tum, s. தனாதுறிறுப்பு, கற்பிதம். 
Did, (see Do.) செய்த. 
Di-dac'tic, | 2 படிப்பிக்க, கற்பி 

££ க்கிற, படிப்பனவு 

ள்ள, அறிவுக்கேதுவான. 
Di-dac’tic-al-ly, adv. அறிவுக்கேதுவா 

ய், மனத்தெளிவுக்கேதுவாய், படிப் 
பனவாய், போதனையாய். 
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Die,s. ( pl. Dice.) பரய்சிசிக்கை, கவறு; 
தாயக்கட்டை. 

a stamp, sம்பட்டமுளை. 
Die, v.n. இறத்தல், சாதல், மரித்தல், 

காலஞ்செல்லுதல், கெடுதல், மரணி 
தீதல், மரணமடைதல், மாளுதல். 
as a vegetable, உலர்தல், வாடுதல். 
a8 a tree, படுதல், பட்டபெபோசல். 
in battle, &c., விழுதல், wn seo. 
in numbers, சங்காரமாதல். 
to become vapid, as liquors, சாரமற் 
அப்போதல். 

Di’ et, 8. சாப்பாடு, உணவு, 
drink, குடர். 
strict, கடும்பத்தியம். 
an assembly, ஆலோசனைச்சங்கம், ம 
ந்தனம். 

Di'et, v. a. உணவூட்டல், உணவுகொ 
டுத்தல். 

Diet, von. சாப்பிடுதல், பத்தியம்பிடி 

த்தல். 
Di'et-a-ry, 8. பத்தியமுறை, 
Di'et-a-ry,a. பத்தியபோசனத்துக்குரிய. 
Di'et-er, s. பத்தியகாரன், பத்தியங்குறி 

ப்பொன். 
Di-e-tet'ic, a. பத்தியத்துக்கடுத்த, பத்தி 

யமுள்ள, பத்தியமுறையான. 
Differ, v.n. வித்தியாசப்படுதல், இரண் 

டுபடுதல், வேறுபடுதல். 
as opinions, பேதித்தல், மாறுகொ 
ara, வேறுபடுதல். 

Dif'fer-ence, s. வித்தியாசம், வேற்று 
மை, வேறுபாடு, திரிபு, பிரிவு, விக 
ற்பம், விகாரம், பின்னம்; பேதம். 
as dispute, தருக்கம், வழக்கு, விவா 
திம்; வியாச்சியம். 
in logic, சாதிவிகாரம். 
in subtraction, சேடம். 

ground of, விவாதகாரணம். 
Dif'fer-ence, v. a. வேற்றுமைப்படுத்தல் 

Dif'fer-ent, a. பலவிதமான, பலவகை 
யான, பற்பல, பலபல. 

பத்தியம். 

aspect, இரிபுச்சாயல், விகாரமாதிரி, 
கை. 
countries, பற்பலதேசம், சானாதே 
சம். 
sort, பலவகை, நானாவிதம், பலவரு 
க்கம், விவிதம். 
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Dif-fer-en'tial, ‘a. warAdu, அறக்கு 
றைந்த, 

Dif'fer-ent-ly, adv. பலலிதமாய், வேறா 
ய், விகற்பமாய். 

Diffi-cult, a. பிரயாசமான, அருமையா 
ன, சோலியான, கற்கசமான, கடின 
முள்ள, சங்கடமான. 
question, உத்தரம்சொல்லற்கரியவி 
©), கட்வொக்கியம். 

style, &c., பொருள்மயக்கமானவாச௪ 
கம், கருகலானவாசகம். 

meaning, விளங்காதபொருள், புதை 
பொருள், மறைபொருள். 

Diffi-cult-ly, adv. பிரயாசமாய்,சங்கட 
மாய். 

Diffi-cul-ty, s. பிரயாசம், தொந்தரவு, 
வில்லங்கம், வருத்தம், கற்கசம், மு 
ட்டப்பாடு, சங்கடம். 
in settling an account, க்கு, வில்ல 
ங்கம். 
of breathing, from over-eating, AL 

டிமுட்டு, திக்குமுக்கு. 
Dif'fi-dence, s. கூச்சம், நாணம், கேர 

ளை, சந்தேகம், நம்பிக்கையின்மை. 
Dif'fi-dent, a. sம்பிச்கையில்லாத, கூச் 

சமுள்ள, ஒஞ்சிப்புள்ள. 
person, கூச்சக்காரன், நம்பிக்கைய 
ற்றவன், கோளையன். 
tobediffident,கசுதல்,கோளைபடுதல், 

Diffi-dent-ly, adv. கூச்சமாய், கோளை 
தீதனமாய், ஈம்பிக்கையீனமாய். 

Difflu-ent, a. Aிலையற்ற, நாற்றிசையும் 
பெருகுதிற. 

Dif-fuse’, v. a. வீசுதல், Annee; Asm 

தல், ப்ச்; பரவுதல். 

as a fluid, சவறல், ஊறுதல், 
to be diffused, பரம்புதல், பரவுதல், 
ஊறுதல். 

Diffuse’, a. எங்கும்பரந்த, வியாபித்த. 
Dif-fus கப்ப adv. பரந்து, எங்கும்விரி 

வாய், வியாபகமாய். 
Dif-fus'ed-ness, s. பரந்ததன்மை, வியா 

பித்திருக்கை. 
Dif-fuse'ly, adv. விரிவாய், அகலமாய், 

சொல்விரிவாய். 
Dif-fus'er, s. பரப்புவோன். 
Dif-fa'sa-ble, a. பெருக்கத்தக்க, பரம்ப 
SEE. 
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Dif-fa'sion, s. செறிவு, பரவுகை,வியாப 
கம், விரிகை. 

Dif-fa'sive, a. விரியத்தக்க, பரம்பத்தக்க, 
Dif-fu'sive-ly, adv. விரிவாய், பரப்பாய். 
Dif-fa'sive-ness, 8. பரம்பத்தக்கதன்மை, 

விரியத்தக்கதன்மை, லியாபிக்கத்தக் 
கதன்மை. 

Dig, v. a. Qண்டுதல், அகழுதல், தோண் 

டெல், இடித்தல், கல்லுதல், தொடுதல், 
கசோததல். 
graves, சவக்குழிவெட்தெல். 
up, களப்புதல், இளறுதல். 
down, or demolish, இ।௭த்தல், தகர்த் 
தல். 
out, or from, குழிபறித்தல், குழிதோ 
ண்டுதல், ண்டியெடுத்தல். 
through, sல்லுதல், அகழ்தல், துளை 
தீதல். 

Di-gas'tric, s. ம௭ப்புவயிறு. 
Di-gest',s.sட்டளைச்சட்டம், நியாயப் 

பிரமாணம், நியாயப்பிரமாணப்பொ 
ழிப்பு. 

Di-gest’, ». a. சமிப்பித்தல், சரணிப்பி 

தீதல். 
to arrange a subject, கோவைபண் 

BEV, ஒழுங்குப்படுத்துதல், மாலை 
யாக்கல், முறையின்வைத்தல். 
to bear, without resentment, Qu 

த்தல், சகித்தல். 
in the mind, தீர்ப்பாய்ப்படித்தல், க 
சடறக்கற்றல். 

Di-gest’, v. n. சமித்தல், செரித்தல், Fr 
COHN ETS. 
to be prepared by heat, வதில் பு 
ChE GSO. 

Di-gest'ed-ly, adv. ஒழுங்காய், வரிசை 
யாய். 

Di-gest'er, s. ஒழுங்குப்படுத்துவோன். 
a medicine, Fரணிப்பிக்குமருந்து. 

Di-gest-i-bil'i-ty, s. Fரணிக்கத்தக்கதன் 
மை. 

Di-gest'i-ble, a. ¢rரணிக்கத்தக்க, கரணி 
க்கக்கூடிய, செரிக்கத்தக்க, ஒழுங்கு 
படுத்தக்கூடிய. 

Di-ges'tion, s. சமிப்பு, சரணம், செரி 

ப்பு; ஒழுங்கு. 
Di-gest'ive, s. éரணமரும்து. 

in surgery, உபநரயம், 
ப 
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Di-gest'ive, a. ¢ரணமாக்கத்தக்க, சயி 
ப்பிக்றெ. 
methodizing, ஒழுங்குப்படுத்துறெ, 
£ீராக்குதறெ. 

Dig'ger, s. ஒட்டன், 
தோண்டுவொன். 

Dight, v. a. அலங்கரித்தல், ஒழுங்குப் 
படுத்தல். 

Dig’it, s. பங்கு, விரலிடை. 
of the moon, சந்திரரேகை, சகந்திரக 

லை, இதி, 
in mathematics,சனியிலக்கம்,அலகு. 

Dig’it-al, a. விரலளவான, தனியிலக்க 
ததுக்குரிய. 

Di-gla'di-ate, v. n. Aலம்பம்விளையாடு 
தல், வாட்போர்செய்தல், வாளாற்சி 
ரமம்பண்ணுதல். 

Di-gla-di-a'tion, s. சலம்பம், வாளாச்சி 
ரமம். 

Dig-ni-fi-ca'tion, s. உயர்ச்சயாக்குசை, 
மகத்துவமாக்குகை. 

Dig'ni-fi-ed, 4. மேன்மையாக்கப்பட் 
ட; மகத்தான; பெருமையிற்தறெந்த, 

Dig’ni-fy, v. a. மAிமைப்படுத்துதல், உ 
யர்த்துதல், சங்கத்தல், கணிசப்படுத் 

அதல். 
Dig’ni-ta-ry, s. குருப்பிரதானி. 
Dig'ni-ty, s. பெருந்தகமை, மேன்மை, 

மகிமை, மகத்துவம், மாட்சிமை, சா 
ன்றாண்மை, உயர்ச்சி, கணிசம், பெ 
ருமிதம். 
of mien, பெொலிவு, சம்பிரமநடை, 
கொலு, மகிமைப்பிரஸ்தாபம். 
in astrology, Aரகநொக்கு. 

Di'graph, s. ஈருயிர்மயங்யும்்ஒருயிரே 
யிசைக்குமெழுத்து. 

Di-gress', v. n. வழிவிலகுதல், நேர்வில 
குதல், பேசங்காரியத்தில்விலகுதல். 

Di-gres'sion, 8. வlிலக்குகை, தப்புகை, 
காரியம்விலகுகை, கோணுகை, பிறி 
கை. | 

Di-gress'ive, a. வநிவிலகுறெ, நேர்தப் 
yap, காரியந்தப்புறெ, பிறிறெ. 

Di-gress'ive-ly, adv. வழிவிலக்காய், வ 
ழித்தவறாய், காரியத்தப்பாய், பிரி 
வாய். 

Di-ju’di-cate, v. a. தண்டனைக்குத்தர்த் 

அ 

கல்லுவோன், 
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Di-ji-di-ca‘tion, s. தண்டனைத்தர்ப்பு. 
Dike, s. வாய்க்கால், கால்வாய், கட் 

வாய்க்கால். 
adam, வரம்பு, அணை, திரம், குளக் 
கட்டு, ஏரிக்கரை, சேது. 

Di-lac’er-ate, v. a. Qழித்தல், பீறுதல், 
பிரித்தல். 

Di-lac -er-a’tion, s. Daj, பீற்றல், பி 
Hay. 

Di-lap'i-date, v. a. இடித்தல், தகர்த்தல், 

அழித்தல். 
Di-lap-i-da'tion, s. இடிவ, தகர்வு, பா 

ழ், உடைவு 
Di-lap-i-da'tor, s. அழிப்போன், ores 

ன், பாழாக்குவோன். 
Di-la-ta-bil'i-ty, s. விசாலிக்கத்தக்கதன் 

மை, விரியத்தக்கதன்மை, வீங்கத்தக் 
கதன்மை, ஊதத்தக்கதன்மை, பொ. 
ருமுகை. 

- Di-la'ta-ble, a. லசாலிக்கத்தக்க, வீங்க 
த்தக்க, பொருமத்தக்க, ஊதத்தக்க, 

Dil-a-ta'tion, s. விரிவு, விசாலம், பெரு 
க்கம், விக்கம், பொருமல். 

Di-late’, ». a. விரித்தல், விஸ்தரித்தல், 
விசாலம்பண்ணுதல், விபரமாய்ப்பே 
சுதல், பரப்புதல், பரப்பித்தல், விக்கு 
தல். 

Di-late’, ». n. விரிதல், அகலல், பயரத்த 

ல், பரம்புதல், பருத்தல், தடித்தல், பு 
டைத்தல், பெருகுதல், பொங்குதல், 
பொலிதல். 
in speaking, பாராட்டுதல், பருப்பித் | 
தல், வன்னித்தல், விபரித்தல், விஸ் 
தாரமாய்ப்பேசுதல். | 

Di-lat'er, s. விரிலிப்போன், விரிவிப்ப | 
அ, பருப்பிப்போன், பருப்பிப்யது. 

Di-la'tion, s. தாமதம். | 
Di-lat'or, s. விரிலிப்பது, பகுப்பிப்ப 

அ, ஊதச்செய்வது. 
‘Dil'a-to-ri-ly, adv. தாமசமாய், சோம் | 

பாய். | 
Dil‘a-to-ri-ness, 8. இழுக்கம், தாமதம், 

சோம்பு. | 
Dil'a-to-ry, a. தாமதமான, சோம்யான, 
இழுயெ, ஆலசியமான. 
to be dilatory, இழுகுதல், தாமதித்த 

ல், சோம்புதல். | 
Di-lec'tion, s. நேசம், நட்பு, அன்பு. 

238 

DIM 

Di-lem'ma, s. முட்டப்பாடு, அபாயம், 

மனக்கவர்ச்ச, இருதலைநியாயமும்ஓ 
தீதிருத்தலால் ஒருதலைதுணியப்பட £ 
மை. 
to be in a dilemma, wனங்கவரப்படு 

தல், ஒருதலைதுணியப்படாமை, தடு 
மாறுதல். 

Dil-et-tan'te, s. sல்லிப்பிரபலியப்பிரி 

யன், கல்விப்பிரியன், ஈானாசாத்திர 
ப்பிரியன். 

Dil'i-gence, 8. சுறுசுறுப்பு, முயற்சி, ஊ 
க்கம், சாக்கிரதை. 

Dil'i-gent, a. முயற்சியுள்ள, எக்க்கி 
தையுள்ள. 
man, உழைப்பாளி, பிரயா9ி, முயற் 
சியுள்ளவன், சாச்கிரதையுள்ளவன். 

Dil'i-gent-ly, adv. அச௪தியின்றி, முயற் 
சியாய், ஊக்கமாய், சுறுசுறுப்பாய். 

| Dill, s. உலுவா, வெந்தயம். 
Di-lu'ci-date, v. a. (see Elucidate.) தெ 

ளிவித்தல். 
Di-lu-ci-da'tion, s. தெளிவிப்பு. 
Dil‘u-ent, s. கீர்த்தன்மையாக்குவது, ௯ 

த்துக்குறைப்பது. 
Dil’‘u-ent, a. நீராக்குதற, கரைக்கிற, 

பெலன்குறைக்திற. 
| Di-lite’,v. a. நSீராக்குதல், நீராளமாக்கு 

தீல், கரைத்தல், இலேசாக்குதல், மெ 

வித்தல், சத்துக்குறைத்தல். 
| Di-lite’, a. கரைந்த, மெலிந்த, மீர்த்த. 
| Di-lut'er, s. சத்துக்குறைப்பது, மீராக்கு 

வத, 
Di-lu'tion, s. இளக்கம், நீர்ப்பிடிப்பு, க 

DTA. 
Di-li'vi-al, பிரளயத்துக்கடுத்த, பி 
Di-lu'vi-an, * & ரளயத்தாற்சம்பவித்த. 
Dim, ». a. மழுக்குதல், மங்கலாக்குதல், 

மந்தமாக்குதல், அப்பிரகாசம்பண் 

ணுதல். : . 
as the eyes, பூத்துப்போதவ், பஞ்சா 
Osa, பூஞ்சாடதெல். 

to become ‘dim, ஒளிமழுங்குதல், ச 
டர்மழுங்குதல்,ஒளிமங்கல், மங்கலா 
தல். 

| Din, 4. மங்கலான,கம்மலான,பூஞசலா 
ன,மங்குளமான, அப்பிரகாசமுள்ள. 
eyes, பூஞ்சற்கண், கம்மற்கண். 
as the mind, wக்தமான, மூடமான. 
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Dime, s. ஓர்காணயம். 

Di-men’sion, s. அளவு, மொச்தம். 
Di-mid'i-ate, v. a. சமபாதிபண்ணனவ், | 

இருப ங்காக்கல். 

Di-min‘ish, v. a. குறைத்தல், எருக்குத | 

ல், தணித்தல், அருக்குதல், HOSES | 
ல், தாழ்த்துதல், சிறுப்பித்தல். 

Di-min'ish, v. n. குறைதல், சுருங்குதல், 

தணிதல், குறுகுதல், அருகுதல்; எஞ் 
சுதல், ஒடுங்குதல்; LOGS, குன்று 
தல். | 
as objects, சறுத்துக்காட்டெல். 

Di-min'ish-a-ble, a. கறரையக்கூடிய, A 
அக்கக்கூடிய, தணியக்கூ டிய, சுருங் 
கத்தக்க. 

Di-min’ish-ing-ly, adv. குறைவாய், த 
வாய். 

Dim-i-nii'tion, 8. SMG OM தணிக் 
கை, சருக்குகை., 
as state, இழிவு, ஒடுக்கம், தேய்வு, 
தாழ்ச்சி, கணிசக்குறை. 
of a receding body, Aறத்துக்காட்டு 

ு கை, 
by deduction, say. 

Di-min'‘u-tive, s. Aறுமையைக்காட்டும் 

அடைமொழி. 

Di-min'u-tive, a. சுருக்கமான, றிய, 

அற்பனான. 
to be diminutive, சறுகுதல், சருங்கு 

தீல், குறைதல், தணிதல். 
Di-min’ u-tive-ly, adv. சிறுக, குறைய, 

ற்பமாய், சொற்பமாய். 
Di-min‘u-tive-ness, 8. Sண்மை, அற்ப 

ம், சொற்பம், குறை, சின்னம், HEF 
சம். 
want of dignity, Aறுமை, தாழ்ச்சி, 
திழ்மை. 

Dim'is-so-ry, a. விடுநிற, உத்தரவுகொ 

டுக்கிற, அனுப்புறெ. 
letter, உத்தரவுச்சட்டு, 

Dim'i-ty, 8. இரட்ட்புடைவை, பின் 
னற்புடைவை. 

Dim'ly, adv. wங்கலாய், மங்குளமாய், 
அபிரகாசமாய். 

Din'ness, 8. மங்கல், கம்மல், செங்கல், 
புகைச்சல், மக்கம், 
of a gem, கருட, 
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of sight, புகைச்சல், ல்ச்! 
சத்துவாரி, சாலேசரம், கண்காசம். 
of the evening light, wrாoைமயக்கம், 
மாலையிருள். 
of apprehension, மந்தம், கூர்மையி 
ன்மை, 

Dim'ple, s. குழி, பதிவு; பள்ளம், 
Dim'ple, v.n. குழிதல், பதிதல், பணித 

ல், பள்ளம்விழுதல். 
Dim'pled, a. பதிவான, குழிந்த. 
Din, 8. இரைச்சல், முழக்கம், சத்தம் 

அமலை, ஆரவாரம், 
Din, v. a. இரைதல், காதடைக்கச்செய் 

தல், கம்பலைபண்ணுதல். 
Dine, v.n. பகற்போசனஞசெய்தல், ப 

கலசனஞ்செய்தல். 
Ding, v. a. கணாரென்றடித்தல். 
Ding'-dong, s. மணிச்சத்தம், கண்கிணி 

ச்சத்தம், இணீரெனல். 
Din’gi-ness, s. மங்கல், அழுக்கு, கபில 

ம், புகர். 
Din'gle, s. பள்ளத்தாக்கு, இருமலையூடு 

வெளி, கணவாய். 

Din'gy, a. அழுக்கான, செங்கல்மங்க 
லான, கபிலமான, ஊத்தையான, பு 
ற்கெனுநிறமான. 

Din'ing-room, s. பொசனசாலை. 

Din‘ner, s. பகலசனம், மத்தியானச்சா 
ப்பாடு, 
an entertainment, லிருந்து. 

Dint, s. அடி, தாக்கு. 
as force, பலம், சத்துவம். 
as mark, தழும்பு, வடு, Gar, பதிவு. 

Dint, v. a. (see Indent.) குதித்தல். 
Di'o-cé-san, 8. குருப்பிரதானி, கண் 

காணி. 

Di'o-cé-san, a. குருவினாட் சிக்கடுத்த, 

குருத்துவத்துக்கடங்கிய, சமாபந்தி 

க்கேற்ற, 

Di'o-cése, , ம் சமாபந் 
Di'o-cess, தி. 

Di-op'tic, பார்வைக்குரிய, கா 

Di-op'tric, (திட்டிக் நய 

Di-op'tric-al, னசாத்திரத்துக்கடுத் 

த, ஈயனவிதிக்கடுத்த. 

Di-op'tries, s. கதிர்பத்திபரயும்விதி, 

ஒளிஉருவிவக்திரிக்கும்தூல். 
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Di-o-ra’ma, s. ஒர்வகைஒளிச்சாத்திரய | 
ந்திரம். 

Dip, 8. சாய்ப்பு, இறக்கம். 

Dip, v. a. தோய்த்தல், அமிழ்த்தல், தாழ் 
தீதுதல், முழுகுதல், துவைத்தல். 
to look cursorily, பரும்படியாய்ப் 
பார்த்தல், சரவையாய்ப்பார்த்தல். 

Dip, v.20. தோய்தல், தாழ்தல், அமிழ்ந் 

அதல். 
Diph'thong, 8. உயிர்மயக்கம், ஈருயிர்ப் 

புணர்வு; சந்தியக்கரம். 
a proper dipthong, Sிறணையொலியுயி 
ரிணை, முற்றியற்சந்தியக்கரம். 
an improper dipthong, கீhறையொலி 
யுயிரிணை, குற்றியற்சந்தியக்கரம்.' 

Diph-thong’al, a. ஈருயிர்ப்புணர்ச்சிக்க 
டுத்த, உயிர்மயக்கான. 

Di-plo'ma, s. நிட்கருடபத்திரம், தத்து 
வக்கதொசி, ஒழுக்கசாதனம். 

Di-plo'ma-cy, s. அனுப்பப்பட்ட பிரதி 
காரியகத்தர் இராச்யெபரிபாலனத்து 
க்குச்செய்யும்ஒழுங்குகள், அனுப்ப 
ப்பட்டகாரியகத்தாக்கள். 

Dip-lo-ma'ted, a. நிட்கருடபத்திரமுள் 
ள, ஒழுக்கசாதனத்துக்குரிய. : 

Dip-lo-mat'ic, a. தத்துவமுள்ள, அதிகா 
ரபத்திரத்துக்கடுத்த, காரியகத்தருக்கு 
ரிய. 

Dip-lo-mat'ics, s. தேசப்பிரமாணம், 
சாதனம்முதலியவைகளைக் குறித்துப் 
பிரமாணிக்கத்தக்கநூல். 

Di-plo'ma-tist, s. இராச்சயெபரிபாலன 
ஒழுங்கில்வல்லவன். 

Dip’per, 8. sவlைக்ிறிெெவன். 

a ladle, இறைகூடை, அகப்பை, ப 

தீதல். 
Dip’ ping, S. தோய்வு, yippee, ஸ் 

நானம், சாய்வு. 
needle, STO SOLS. 

Dire, a. பயங்கரமான, திகிலான, மாப 
யங்கரமான. 
calamity, கொடியவுபத்திரவம், கொ 
டுந்திில். 
dreadful, பயங்கரமான. 

Di-rect',v.a. குறித்தல், கட்டளையிடதெல், 
கற்பித்தல், காண்பித்தல், இயற்றுதல். 
to guide, செம்மைப்படுத்தல்,வழிகா 
ட்டல். 
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to manage, sடத்துதல், ஈடப்பித்தல், 

செலுத்துதல், ஆளுதல். 
how to act, oo சொ 
ல்லிக்கொடுத்தல். 
a course, &c., பிடித்தல், காட்டுதல், 
ஆஅகாட்டல். 

a letter, மேல்விலாசம்போடுதல். 
Di-rect', a. நேரிய, சரியான, திட்ட 

மான, தீர்க்கமுள்ள, தெளிவான. 
tax, பொருள்வரி. 

opposition, முத்ருன எதிரிடை, Sie 
தபகை, முற்றும்ஒவ்வாமை, விரோ 
தம். 

Di-rect'er, s. (see Director.) su ப்பிப் 
போன். 

Di-rec'tion, s. இலக்கு, குறிப்பு, நிதா 
னம், மேல்விலாசம். 
asboard, மேல்விசாரணைச்சங்கத்தார். 
as command, கட்டளை, ஏவல், கற் 
பனை, பணி, ஆளுகை. 
as point of compass, இக்கு, திசை. 
as tendency, சாய்வு, நோக்கம், ஏது. 

Di-rect'ive, a. sl ப்பிக்கற, கற்பிக்கிற, 
உபதேசிக்நறெ, 

Di-rect'ly, ad. கையோடே, கையுட 
னே, கைக்குள், உடனே. 
as straightly, CoCr, நெடுக, 
as openly, தெளிவாய், வெளியாய், 
சட்டமாய். 

Di-rect'ness, s. நேர்மை. 

Di-rect'or, s. sகற்பிப்போன், எவுவான், 
காரியதுரந்தரன், பணிக்கன், பாகன், 
பிரமாணம், கட்டளை. 

Di-rec-t6'ri-al, a. கட்டளைக்கடுத்த, வ 
ழிகாட்டுதிற, 

Di-rect'o-ry, s. வழிகாட்டி, குத்திரம், 
குழ்ச்சம், பிரமாணம். 
a list of inhabitants, &c., Gg a@War 
சம், குடிவிலா௪ அகராதி. 
a board of managers, முsாமைக்கா 
ரியஸ்தர், தலைமைச்சங்கம். 

Di-rect'ress, s. sற்பிப்பவள், எவுவாள், 
காரியதுரந்தரி, தலைவி. 

Dire'ful, a. பயங்கரமான, இதிலுள்ள, 
சலிப்பான, கலேசமுள்ள. 

Dire'ful-ness, s. பயங்கரம், கிலேசம். 
Dire'ness, 8. பயங்கரம்; கடுமை, கொடு 

மை. 
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Di-rep’tion, s. 
றையாடுகை. 

Dirge, s. துக்கப்பாட்டு, புலம்பற்பாட் 
டு, ஒப்பாரி. 

Dirk, s. வேல், குற்றுவாள், கட்டாரி. 
Dirt, s. மண், துகள். 

as filth, அழுக்கு, மலம், ஊத்தை, ௮ 
சுத்தம். 

Dirt, v. a. அழுக்காக்குதல். 
Dirt'i-ly, adv. APES MU, அசுத்தமாய், 

தீழ்ப்பாய், ஈனமாய். 
Dirt'i-ness, 8. அழுக்குத்தன்மை. 

as meanness, எளிமை. 

Dirt'y, v. a. அழுக்காக்குதல், ஊத்தை 

யாக்கல். 
Dirty, a. கசுமால, அழுக்குள்ள, அழு 

க்குப்பிடித்த. 
base, mean, sீசமான, இழிவான. 
cloudy, dark, மந்தாரமான, மப்பான. 

man, அப்புக்கெட்டவன், ஈனன். 
ஈ௦றஃற,கசுமாலி,அப்புக்கெட்டவள். 
to be dirty, அமுக்காகுதல் , 

Di-rup'tion, 8. (see Disruption.) பப் 

பு; விடவு. 

கொள்ளையாடுகை, சூ 

_ Dis-a-hil'i-ty, s. பலவீனம், பலவறுதி, 
பலட்சயம், தளரச். 
incapacity, உரிமைத்தத்துவ மின்மை, 
சுதந்திரவின்மை. 

Dis-a'ble, v. a. பெலன்கெடுத்தல், சத் 

அக்குறைத்தல், தளர்த்தல். 
to be disabled, தளர்ந்துபோகுதல், 
மெலிதல், தத்துவங்கெடுதல், சத்துவ 

. நகுறைதல். 
Dis-a'ble-ment, s. தத்துவக்கேடு, used 

னம், அசத்துவம். 

Dis-a-biise’, v. a. பிழைநீக்குதல், மன 
க்களங்கந்தர்த்தல், சர்ப்படுத்தல். 

Dis-ac-com’o-date, v.a. தொந்தரவுபண் 
ணுதல், நெருக்கடையப்படுத்துதல், இ 
டைஞ்சற்படுத்துதல். 

Dis-ac-com-o-da'tion, s. தொந்தரவு, இ 
டுக்கண், இடர். 

Dis-ac-cus'tom, v. a. வழக்கழித்தல், ப 
ழக்கத்தைக்கெடுத்தல். 

Dis-ac-knowl’edge, v. a. மறுத்தல், 
ல்லையெனல். 

Dis-ad-van'tage, s. சேதம், பாடு, ஈட்ட 
ம், STs. 
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Dis-ad-van'tage, ». a. அபிரயோசனப் 
படுத்தல், நட்டப்படுத்தல். 

Dis-ad-van-ta'geous, 4. sட்டமான, ச 

கவீனமான, நெருக்டையான, Qs 

தியற்ற, பலனற்ற. 
adv. ஈட்டமா 

ய், சேதமாய், பாடாய். 
Dis-ad-van-ta’geous-ness, 8. அபிரயோ 

சனம், வசதியின்மை. 
Dis-af-fect’, v. a. பேதித்தல், பிறியவீன 

ப்படுத்தல், வெறுக்கச்செய்தல், வித 
னப்படுத்தல், விரோதப்படுத்தல். 

Dis-af-fect'ed, a. விதனப்பட்ட, பிரிய 
வீனமான, வெறுப்புள்ள. 

person, விரோதி, பற்றில்லான. 
Dis-af-fec’tion, s. பேதம், பேதிப்பு, பி 

ணக்கு, பின்னிதம், மித்திரபேதம். 
Dis-af-firm’, v. a. மறுத்தல், எதிர்ப்பேசு 

தல், தடத்துரைத்தல். 
Dis-af-firm'ance, s. மறுப்பு, எதிர்மறை, 

எதிர்வாச்கியம், தீர்வையழித்தல். 
Dis-ag'gre-gate, v. a. பிரித்தல், பகுத்த 

ல், வெவ்வேறாக்கல். 

Dis-ag-gre-ga'tion, s. பிரிவு, பகுப்பு. 
Dis-a-gree’, v. n. இரண்டபெடுதல், We 

குதல், பிரிதல், வேறுபதெல், பின்ன 
ப்படுதல், விரோதித்தல். 

asfood, இரட்டித்துக்கொள்ளுதல் ; ௮ 
சரணப்படுதல், இணங்காதிருத்தல். 

Dis-a-gree'a-ble, a. வெறுப்புள்ள, 2 
பேட்சையான, ஒவ்வாத, இதமற்ற, 

அரோசரிகமான, அதெமான. 
person, தக்கடிகாரன், ஒவ்வாதவன், 
நேடிக்கக்கூடாதவன், வெறுக்கப்ப 
டத்தக்கவன். 

Dis-a-gree'a-ble-ness, s. வெறுக்கப்படு 
ந்தன்மை, பிரியவீனம், அரோசகம். 

Dis-a-gree'a-bly, adv. வெறுப்பாய், வே 

அபாடாய். 

Dis-a-gree'ment, s.பேதகம், ஒவ்வாமை, 

பொருந்தாமை, பிரிவு; பகை, பிணக் 

க; மனக்குறை, இசைவுகேடு, இட் 
பின்னம். டிப்பு, பிசகு, ஏகதேசம்; 

Dis-al-low', v. a. தள்ளுதல்; மறுத்தல், 

தடுத்தல். 
Dis-al-low’a-ble, a. சம்மதிக்சக்கூடாத, 

விடக்கூடாத, ஒத்துக்கொள்ளக்கூ 

டாத. 
E2 t 
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Dis-al-low'ance, 8. மறுப்பு, எதிர்மொ 
ழி, தடை, SOUL, தள்ளுகை. 

Dis-an'i-mate, v. a. சவரணைகெடுத்தல், 
தயிரியவீனப்படுத்தல். 

Dis-an-i-ma'tion, 8. சவரணைக்கேடு, ௮ 
தைரியம். 

Dis-an-nul’, v. a. (see Annul.) wrong 

ல், அழித்தல், சிதைத்தல், தள்ளுதல்; 
நிஸ்கரித்தல், இச்கரித்தல். 

Dis-ap-par’el, v. a. புடைவைகளைதல். 
Dis-ap-péar’, v.n. அதரிசனமாதல், ம 

றைதல். 
as the sun, &c., படுதல், அத்தமித்த 
ல், மறைதல். 

Dis-ap-péar'ance,s.அதரிசனம்,மறைவு. 
Dis-ap-point’, v. a. sம்பிக்கைகெடுத்த 

ல், ஈம்பிக்கைகொலைத்தல். 
to be disappointed, எண்ணங்கொலை 
தல், நம்பிமோசம்போகுதல், நம்பிச் 
கைகெடுதல், பிசகுதல். 

Dis-ap-point’ment, 8. srாரியத்தவறு, இ 
டையூற, இடற, காரியப்பிழை, பி 
சகு, குழப்பம், பின்னம், விக்கினம், 
தடை. 

Dis-ap-pro-ba’tion, 8. மvனக்குறை, பி 
ன்னிதம், பிரியவீனம். 

Dis-ap'pro-ba-to-ry, 4. மனக்குறைப 
டத்தக்க, பிரியவீனமான, வெறுப் 
பான. 

Dis-ap-pro’pri-ate, v. a. சுயாதனமழி 

தீதல், உரித்தகற்றுதல். 
Dis-ap-prov'al, 8. மறுப்பு, நிஸ்கரிப்பு, 

Dis-ap-préve’, v. a. மறுத்தல், நிராகரித் 
தல். 

Dis-irm’, v. a. நிராயுதனாக்கல், weeds 
னப்படுத்துதல். 

Dis-ar-range’, v.a. நிலைகுலைத்தல், கு 
ழப்புதல், தாறுமாறாக்கல், நேர்மைகு 
லைத்தல். 

Dis-ar-range'ment, s. குழப்பம், தாறு 
மாற, அலங்கோலம், நிலைகுலைப்பு. 

Dis-ar-ray’, s. குழப்பம், தாறுமாறு, ௭ 
க்கச்சக்கம், அலங்கோலம். 
undress, புuடைவைகளைவு. 

Dis-ar-ray’, v. 4. புடைவைகளைதல். 
to rout, குழப்புதல் , அரத்துதல், இரி 

தீதல். 
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Dis-as'ter, s. Qeory om, அபாயம், பீ 
டை, இடைஞ்சல், ஆபத்து. 

Dis-as'ter, ». a. கெடுத்தல், வருத்தப்ப 
டுத்தல். 
of a planet, ran 9 S50. 

Dis-as'trous, a. அ௮வலமுள்ள, கெடுத 
லான, இடையூறான, அயரமான, அக் 
கமுள்ள, மோசமான. 

Dis-as'trous-ly, adv. அவலமாய் கெடு 
தலாய், Boor wp. 

Dis-as'trous-ness, s. இடை YD, அன் 
பம. 

Dis-a-vow', v. a. அல்லத்தட்டெதல், மறு 
தீதல், எதிர்ப்பேசுதல். 

Dis-a-vow’al, எதிர்ப்பேச்சு, ம 
Dis-a-vow'ment, . அப்பு, அல்லத்த 

ட்டு, எதிர்வாக்கு. 
Dis-band’, v. a. .அணிகுலைத்தல், கூட் 

டங்குலைத்தல். 
Dis-band’, v.n. கoைதல், பிரிதல், வில 

குதல். 
Dis-bérk',.a.sப்பல்விட்டுஇறங்குதல். 
Dis-be-lief’, s. sஈம்பிக்கையீனம், அவி௪ 

வாசம், அவநம்பிக்கை. 

Dis-be-liéve’, v. a. sம்பாதிருத்தல், சர் 

தேகித்தல், ஐயுறுதல். 
Dis-be-liév'er, s. அ௮விசுவாசி, sos 

கையில்லான். 
Dis-bow’el, v.a. க lலெடுத்தல், குடல் 

பிடுங்குதல். 
Dis-bur'den, v. a. இறக்குதல், சுமையி 

நக்குதல், பாரந்க்குதல், இலகுவாகச் 

குதல். 
Dis-burse’, v. a. பணங்கொடுத்தல், செ 

லவழித்தல். 

Dis-burse'ment, s. செலவு, செலவீடி, 
Dis-burs'er, s. பணங்கொடுப்போன், 

செலவிடுவோன். 
Disc, 8.பரிதிவட்டம்,பரிதி,ிரகமுகம். 
Dis-cérd’, v. a. கழித்தல், Sor EHS, து 

ரத்துதல், நீக்குதல், எடுத்துப்போடுத 
ல், விலக்குதல், 
to be discarded, எப௧௫தல், நீக்கப்ப 
டுதல், கழிபடுதல். 

Dis-car'nate, a. தசைசழிக்கப்பட்ட. 
Dis-case’, v. a. உறைகழித்தல், 
Dis-cern’, v. a. காணுதல், தெரிதல், உ 

ணருதல், YHSSV, தேர்தல், 
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Dis-cern’er,s. sr௧ண்போன், சரிசப்போ | 
or, தேர்வோன், நிதானிப்போன், ௮ 
ளவிடுவோன், பகுத்தறிவோன். 

Dis-cern'i-ble, a. srணத்தக்க, அறியத் 
தகக. 

Dis-cern'i-ble-ness, 8. srாணத்தக்கதன் 
மை, பிரத்தியட்சத்துவம். 

Dis-cern’i-bly, adv. அறியக்கூடியதாய், 
காணத்தக்கதாய், பிரத்தியட்சமாய். 

Dis-cern'ing, 8. அறிகை, தெரிகை, பிர 
தீதியட்சப்படுகை. 

Dis-cern'ing, a. 9A@o, யூகிக்றெ, பிர 
தீதியட்சப்படுதிற, 

Dis-cern'ment, 8. texte), உணர்வு, ௮ 
றிவு, தெளிவு, ஊக்கம், கருத்து, கூர் 

ந்தபுத்தி, தேர்ச்சி, பகுத்தறிவு. 
by the eye, srண்டல். 

Dis-cerp’, v. a. Aறித்தல். 

Dis-cerp-i-bil'i-ty, s. Aரநிக்கத்தக்கதன் 
மை. 

Dis-cerp’i-ble, a, Aழிக்கக்கூடிய, பிரி 
கீகக்கூடிய. 

Dis-cerp'tion, s. பிய்த்தல், சன்னபின் 
னமாக்குகை, Wi Gens. 

Dis-chiarge’, s. பாரமிறக்குகை. 
acquittance, basa, விடுதலை, Aur 
தம். 
explosion, வெ।ஈ, அதிர்வெடி. 
ransom, விடுதலை, மீட், போக்கு. 
unloading of a ship, இறக்குகை. 
from a sore, ஈீர்பாய்தல், வடிதல், F 
வடிதல். 
from office, SEG Sa, தள்ளுதல், வி 
லக்குதல், 
ofa debt, இறுப்பு. 

Dis-chiarge’, v. a. பறியவிடுதல். 

a debt, இறுத்தல், தீர்த்தல். 
வரத, செலுத்துதல் ,பிரயோகித்தல். 
to acquit, குற்றமில்லையென்றுதர்த் 
தல். 

to let go, விடெல், தள்ளுதல். 
to let off a gun, வெடி திர்தல், வெடி 
சுடெல். 
fire works, வாணங்கொளுத்துதல், 
வாணமவிடுதல். 
to unload a ship, பறித்தல், இழித்த 
ல், இறக்குதல். 
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an obligation, இறுத்தல், செலுத்த 
தல். 
one from office, தள்ளுதல், நீக்குதல். 
duties, பராமரித்தல், உரிமைசெய்த 
ல், கட்மைசெய்தல். 
to be discharged, sழிக்கப்படுதல், 
நீக்கப்பகெல். 

Dis-chirg’er, s. வெடிகாரன், பாரமிற 
க்குவோன். 

Dis-cinct', a. பந்தமற்ற, அவிழ்க்கப்ப 
oes. 

Dis-ci'ple, s. ager, மாணாக்கன். 
Dis-ci'ple, v. a. படிப்பித்தல், பயிற்ற 

ல், சஷராக்கல், தட் சித்தல். 
Dis-ci'ple-ship, s. மாணாக்கத்துவம், £ 
தன்மை. 

Dis'ci-plin-a-ble, a. தேறக்கூடிய, படி 
ப்பிக்சப்படத்தக்க, திருந்தக்கூடிய, 
ஆக்கனைக்கேதுவான. 

Dis‘ci-plin-a-ble-ness, 8. படிப்பிக்கப் 
படக்கூடியதன்மை, ஆக்கனேக்கே 
அவானதன்மை. 

Dis-ci-plin-a’ri-an, 8. பேதகன், சிட் 
சிகன். 

Dis-ci-plin-a'ri-an, a. AL்க்கத்தக்க. 
Dis'ci-plin-a-ry, a. எச்சரிக்கையுள்ள, 

கண்டிப்புள்ள, ஆளுகையுள்ள. 

Dis'ci-pline, 8. எச்சரிக்கை, கண்டிதம், 
தண்டனை, Ac Ady, சிட்சகம், ப 
டிவு, பழக்கம், பயிற்சி, ஒழுங்கு. 
subjection to laws, Suப்ப।ஈவு, அடி. 
ப்படுகை, ஈல்லொழுங்கு. 

Dis'ci-pline, ». a. பயமுறுத்தல், எச்சரி 

$50, தண்டித்தல், சிட்சித்தல், பயி 

ம்றுதல், பழக்குதல், புத்திபடிப்பித்த 
ல், ஒழுங்குபடிப்பித்தல். 
the mind, இருத்துதல், தேற்றுதல், 
தெளிவித்தல். 
to be disciplined, £ர்ப்படத்தப்படுத 
ல், ஆக்கனைப்படுத்தப்படுதெல். 

Dis-claim’, v. a. தள்ளுதல், மறுத்தல். 

Dis-claim’er, s. தள்ளுவோன், மறுப் 
போன், உரித்தில்லையென்றுசொல்லு 
வோன். 

Dis-close’, v. a. sாட்தெல், பிரசங்கதெ 
தல், பலப்படுத்துதல், வெளிப்படுதெ 
தல். 
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aplan, கருக்கிடைகாட்கெல், கருக் 
காட்தெல்; யோசனையைவெளிப்படு 

SHS; 
த்ல். 
secrets, விட்டுக்கொடுத்தல், திறந்து 
லிடதெல், திறந்துசொல்லுதல். 

Dis-clos’er, திறந்துகாட்வோன், 
வெளிப்படுத்துவோன்] பிரசங்கி, வி 
யாக்கியானி. 

Dis-clos'ure, 8. பஇரங்கம், பிரசித்தம், 
பிரசங்கம், பராசியம். 

Dis-col’or, v. a. நிற்வேற்றுமைப்படுத்த 
ல், நிறமாற்றுதல், கறைப்படுத்தல். 
to be discolored, மறுநிறப்படுதல், நி 

றமாறுதல். 
Dis-col-or-a'tion, 8. Aிறம்மாற்றுகை, வ 

ன்னமிடுகை. 
Dis-col’or-ing, a. நிறம்மாறுநிற, கறை 

ப்படுதிற, 

Dis-cdm'fit, s. அபசயம், குலைவு, தோ 
ல்வி. 

Dis-com'fit, v. a. Asp sso, உலைத்த 
ல், கலைத்தல், கொலைத்தல், சாய்த்தல், 

தட்டழித்தல், இரித்தல், ஒட்தெல், 
முறியடித்தல். 
to be discomfited, சாய்தல், தட்டழி 
தல், தோற்றல், அபசயப்படதெல். 

Dis-com'fit-ure, s. உலைவு, உலைச்சல், 

கலைப்பு, குலைவு, சாய்ப்பு, தட்டழி 
a, தோல்வி 

Dis-com'fort, s. wwனச்கலக்கம், துக்கம், 
சஞ்சலம். 

Dis-com'fort, v. a. மனநங்கலக்குதல், ம 
Pada Suh ge சஞ்சலப்படுத்த 
ல், அயரப்படுத்தல். 

Dis-com-mend’, v. a. இகழ்தல் 
Dis-com-mend‘a-ble, a. இகழப்படத்த 

க்க, | 

Dis-com-mend-a'tion, s. இகழ்வு, அவ 
சங்கை. 

Dis-com-mode’, ». a. தொந்தரைபண் 

DEN, அபசரித்தல். 
Dis-com-m6'di-ous, a. தொந்தரைசெய் 

யத்தக்க,, தொல்லைப்படத்தக்க. 
Dis-com-pose', v. a. sலக்குதல், கொ 

லைத்தல், குழப்புதல். 
Dis-com-pos'ure, s. கொலைவு, கலைவு, 

மனக்கலக்கம், மனப்பதறுகை. 
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Dis-con-cert', v. a. அலைக்கழித்தல், ௮ 

லைத்தல், குழப்புதல், கலக்குதல், ௧ 
லைத்தல், பதறச்செய்தல். 
to be disconcerted, «ண்ணங்கலைத 
ல், கலங்குதல், நிலைகுலைதல், கலைத 

ல், கேருதல், திமொறுதல். 
Dis-con-cer'tion, 8. sலக்குகை, மனம 

டிவாக்குகை, மனதைக்கலக்குகை. 

Dis-con-form’i-ty, ஒவ்வாமை, இ 

Dis-con-grii’i-ty, ந் § சைவின்மை. 
Dis-con-nect', v. a. பிரித்தல், கொலைத் 

தல். 
Dis-con-nec’tion, s. பிரிவ, பிரிவினை, 

வேறுபாடு, சேர்த்திக்கையின்மை, ௮ 
சங்கதம். 

Dis-con'so-late, a. ஆறாக்கவலையுள்ள, 

ஆஅதலற்ற, தட்டழிந்த, அக்கமுள் 
ள , சஞசலமுச்ள, மனசசடைவான, 

புலம்பலுள்ள. 
Dis-con'so-late-ly, adv. அக்கமாய், சஞ் 

சலமாய், புலம்பலாய். 
Dis-con'so-late-ness, 8. தக்கம், சஞ்ச 

லம், புலம்பு, ஆறுதவின்மை. 
Dis-con-tent’, s. vனக்குறை, தஇிருத்தியி 

ல்லாமை. 
Dis-con-tent', v. 4. wனங்கலக்குதல், ம 

னக்குறைப்படுத்தல், பேதனஞ்செய் 
தல். 

Dis-con-tent’, a. DG SHI Hors, அவா 
வுள்ள, அமையாத,  மனமடிவுள்ள. 

Dis-con-tent'ed, a. wனக்குழப்பமான, 
மனரம்மியமில்லாத, ஆறுதலற்ற, 

Dis-con-tent’ed-ly, adv. wனக்குழப்ப 
மாய், மனரம்மியமின்மையாய், ௮ 
மைதியற்ற. 

Dis-con-tent’ed-ness, s. vனக்குழப்பம், 
அமைவின்மை. 

Dis-con-tent'ment, 8. மwமனஆறுதலின் 
மை, மனக்கலக்கம், இலேசம், ௪ஞ்ச 
லம், நிரம்மியம். 

Dis-con-tin'u-ance, ‘ தீவிர்வு; ஒழி 
Dis-con-tin-u-a’tion, * a, guia, தீ 

ர்வு, தரிப்பு. 
Dis-con-tin'ue, v. விடுதல், ஒழிதல், ஓ 

ய்தல், தவிர்தல், தவிர்த்தல், நிறுத்தல், 
நின்றுவிடுதல். 
intercourse, தலைப்பிரிதல், உறவுவிடு 
தல். 
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Dis-con-tin'u-er, s. விட்டுவிடுநிறவன், 
நிறுத்துகறவன். 

Dis-con-ti-nu'i-ty, s. பற்றின்மை, ஒழி 

வ, அறவு. 
Dis-con-tin'u-ous, a. பற்றின்மையான, 

விட்ட; அறர்த, ஒழிந்த. 
Dis'cord, s. பிரிவு, பேதம், பேதகம், @ 

வ்வாமை, நிபந்தம். 
between persons, பிரிவினை, பிணக் 
கு, கலகம். 
in music, இன்னிசையின்மை, இசை 
பேதம், தீதக்குழப்பம், சுதிப்பிரிவு. 

Dis-cord’ance, பின்னிதம், பேத 
Dis-cord'an-cy, " ‘ ம், ஒவ்வாமை, ப 

ங்கம், பின்னம், விகடம்,வேற்றுமை. 
Dis-cord’ant, a. பேதமான, பின்னித 

மான, ஒவ்வாத; இசைவில்லாத, 
Dis-cord'ant-ly, adv. பதமாய், பின்னி 

தமாய், ஒவ்வாமையாய். 
Dis'count, s. கழிவு, தள்ளுபடி. 
Dis'count, ». a. sநித்தல், தள்ரூதல், கு 

றைத்தல். 
to be discounted, sழிதல். 

Dis-coun'te-nance, 5. புறக்கணிப்பு, பி 
ன்னிதம், தடை, பிரியவீனம். 

Dis-coun'te-nance, v. a. முகமுறித்தல், 

வெட்கப்படுத்தல், எதிர்த்தல், தடுத் 
தல். 

Dis-coun'te-nan-cer, 8. கமுறிக்கிறவ 
or, தடைசெய்வோன். 

Dis-cour'age, v. a. சயிரியவீன ப்படுத்த 
தல், கலக்குதல்,கலக்கடி பண்ணுதல், 

நிலைகுலைத்தல், முயற்சியழித்தல், ம 

நித்தல். 
to be discouraged, wனஙகலங்குதல், 
நிலைகுலைதல், மனமுறிதல். 

Dis-cour'age-ment, s. தயிரியலீனம்,அ 
guy, மனக்கலக்கம், பிறியவீனம், 
தடை. 

Dis-céur'ag-er, s. தயிரியவினப்படுத்து 
வோன், தடைசெய்வோன். 

Dis-course’, 8. பேச்ச, சம்பாஷணை, ப 
ரிபாஷணம். 

a composition, உரைவாசகம், விபர 
ம், பிரசங்கம். 
a harangue, Sora. 
pleasant, குளிர்ந்தபேச்சு, மாதுரிய 

ம், அமுதவசனம். 
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Dis-course’, v. a. பேசுதல், போதித்தல், 
சம்பாஷித்தல். 
to harangue, Jrசங்கித்தல், Sou 
ன்னித்தல். 

Dis-cours'ive, a. பிரசங்கத்துக்குரிய, 
ஞாயமுத்தரிக்கெ, சம்பாஷிக்கிற. 

Dis-court'e-ous, 4. (see Courteous.) 2 
வமரியாதையான, அனாசாரமான, நா 
கரீகமற்ற. 

Dis-court'e-ous-ly, adv. மரியாதையின் 
மாய், அவமதியாய். 

Dis-court’e-sy, 8. அவமதி, அவமரியா 
தை, அவசாரம். 

Disc'ous, 4. அகலமான, தகடான, ஐ 
மைவடிவான. 

Dig-cov'er, v. a. srாண்குதல், கண்டுபி 
டித்தல், பிடித்தல், வெளியாக்கல். 
to one, காட்டி.க்கொடுத்தல். 
to oppose to view, Aறத்தல், காட்டு 
தல், வெளிப்படுத்தல். 

Dis-cév'er-a-ble, a. sண்டுபிடிக்கக்கூ 
டிய. 

Dis-cov’er-er, 8. sண்பிடிக்கிறவன். 
Dis-cov’er-y, 8. srாணுகை, காண்டல், 

வெளிப்பாடு, புலப்படுகை. 
the thing discovered, srட்சிப்பொ 
ருள். 

Dis-cred’it, s. ஈம்பிக்கையின்மை, மதி . 
ப்பின்மை, நாணயயின்மை. 

Dis-cred’it, v.a. சந்தேதித்தல், அசாத் 
தியப்படல், அவந௩ம்பிக்கைகொள்ளு 
தல், கனவீனப்படுத்தல். 

Dis-cred'it-a-ble, a. srணயக்குறைவா 
ன, நம்பக்கூடாதவிதமான, சங்கை 
மீனமான, இகழ்ச்சியொன. 

Dis-creet’, a. sகவனமுள்ள, யோசனையு 
ள்ள, ஆராய்வுள்ள, புத்தியுள்ள, வி 
வேகமுள்ள. 

Dis-creet'ly, adv. கவனமாய், யோசனை 
யாய், நிதானமாய், புத்தியாய், எச்சரி 
க்கையாய். 

Dis-creet'ness, s. நிதானம், புத்தி, நா 
ணயம், யூகம், சாக்கிரதை. 

Dis-crep’ance, : அன்ற! Can 
Dis-crep'an-cy, ‘ § அமை, பிரிவினை, 

பேதம். 

Dis-crep'ant, 9 எதிரான, வேற்று 
Dis-créte’, ் 6 மையுள்ள,ஒவ்வாத. 
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Dis-cre'tion, 8. அறிவு, புத்தி, GLPEA, 
நற்கருத்து, யூகம், யோசனை, விவே 

கம். 
Dis-cre'tion-al, a. புத்திக்கடுத்த, யோச 

னையுள்ள. 
Dis-cre’tion-al-ly, தன்னிஷ் 

“ad 
Dis-cre'tion-a-ri-ly, ‘ டப்ப டி, 

யோசனைப்படி. 
Dis-cre'tion-a-ry, @. புத்தியான, ஆராய் 

வுள்ள, தன்னிட்ட முள்ள. 
power, தன்னிஷ்ட வதிகாரம். 

Dis-cré'tive, a. பிரிக்கிற, வேற்றுமைகா 
ட்டுகிற, CuBésGn. 

Dis-cré'tive-ly, adv. பேதைமையாய்,பி 
ரிவாய், ஒவ்வாமையாய். 

Dis-crim/in-a-ble, a. பகுத்தறியத்தச்க, 
மட்டுக்கட்டீக்கூடிய. 

Dis-crim'in-ate, v.a. குறித்தல், தேர்த 

ல், பகுத்தறிதல், தெரிந்தெடுத்தல். 
Dis-crim/in-ate, a. பகுக்கப்பட்ட, வே 

அபட்ட, வேற்றுமையான. 
Dis-crim’in-ate-ly, adv. குறிப்பாய், ப 

குப்பாய், அறிவோடே, அட்பமாய். 

Dis-crim'in-ate-ness, 8. பகுத்தறிவு, வி 
காரம், பேதம். 

Dis-crim-in-a'tion, 8. வினேகம்; அண் 

ணறிவு, கருத்து, தேர்ச்சி, பகுத்தறி 
வு, மனக்கூர்மை. 
a man of, கருத்தாளி, விவேகி, புத்தி 
சாலி. 

Dis-crim'in-a-tive, @ தண்மையான, ப 

குத்தறிவுள்ள, கூரிய. 
mind, துண்மையானமனம், அணு 

னமனம், கூரியபுத்தி, விவேகம். 

Dis-crim’in-a-tive-ly, adv. 
பகுப்பாய், அறிவோடே, திவிரபுத் 
தியாய். 

Dis-cul'pate, v. a. குறத்றமில்லையென்று 

தீர்த்தல். 
Dis-cum’ben-cy, 8. சாய்ந்திருக்கை. 

Dis-cum’ber, ». a. பாரந்க்குதல். 
Dis-cur'sive, a. அசைவுள்ள, வெவ்வே 

ரான, அலைவுள்ள, கியாயங்களையெடு 

த்துக்காட்டக்கூடிய. 

Dis-cur'sive-ly, adv. நியாயங்காட்டக் 
கூடியவிதமாய். 

Dis-cur'sive-ness, s. ஆராய்ந்துகியாயம் 
எடுத்துக்காட்டநெதன்மை. 
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Dis-cur’so-ry, a. நியாயமெடுத்துக்காட் 
டுநறெ, 

Disc'us, s. ிரைம்கில் 
as disk, சந்திரகுரியவட்டம், பரிதி 
வட்டம். 
in botany, விரிந்தபூ, பரிவட்டமா 
னபூ. 

Dis-cuss’, v. a. நியாயம்பேசுதல், யோ 
சத்தல்,தருக்கித்தல், சீர்தூக்குதல், ஆ 
ய்தல், ஆராய்ந்துசொல்லல். 
in medicine, கரைத்தல், வற்றப்பண் 

ணுதல். 
Dis-cuss'er, s. நியாயதுரந்தரன், நியாய 

விசாரணைக்காரன், சம்பாஷிகன். 
Dis-cus'sion, s. தருக்கம், வழக்கு, வி 

வாதம், விவசாரம், விசாரணை, சம்பா 
ணை. 

Dis-cuss'ive, a. நியாயம்விசாரிக்கற, ஆ 
ராய்ச்சியுள்ள, 660755), 

Dis-cii'tient, a. ag aléGn, வற்றுவிக் 
கிற, தெளிவிக்கிற, 

Dis-ci'tient, 8. வற்றப்பண்ணுதிறமரு 
நீது, வடிவிக்றெமருந்து. 

Dis-dain', s. ௮சட்டை, அபிமானம், 
வமதிப்பு,இகழ்ச்சி,நிந்தனை,பழிப்பு. 

Dis-dain’, v. a. பழித்தல், இகழ்தல், றிந் 

Asso. 
Dis-dain'ful, a. நிக்தனையுள்ள,அகந்தை 

யான, மேட்டிமையான. 
gestures, சேட்டை, ரையாண்டி 
remarks, பழிமொழி, ஈகைப்புச் 
சொல், 

Dis-dain'ful-ly, adv. ௮கந்தையாய், இ 
கழ்ச்சியாய். 

Dis-dain'ful-ness, 8. இகழ்ச்தி, deems, 
இமெபு, அகந்தை, 

Dis-éase', s. வியாதி, ரோய், உரோகம், 
பிணி, நையல். 
epidemic, மாரகம், 
acme, or crisis of, இரண்டுக்குற்றவி 
யாதி, அசாத்தியரோகம். 
deceptive, sள்ளவியாதி. 

Dis-éase, v. a. நரேரய்ப்படுத்தல், 
Dis-éas'ed, a. வியாதிப்பட்ட, பிணியு 

ள்ள. 
Dis-éas'ed-ness, 5. கொதலை, பிணிப்ப 

டிகை, 
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Dis-em-birk’, v. a. இறக்குதல், பறித்த + 
ல், கரைப்படுத்தல். 

Dis-em-birk', v. n. இறங்குதல், கரை 
Cumse. 

Dis-em-birk-a'tion, s. இறக்கம். 
Dis-em-bar'rass, v. a. sமற்றுதல், சக்க 

அத்தல்,தெளிவித்தல்,கலக்கநீக்குதல். 

Dis-em-bar'rass-ment, 8. sழற்றுகை, # 
க்கறுப்பு, கலக்கம்நீக்குகை, I Cork 
EGOS. 

Dis-em-bit'ter, ». a. szப்புமீக்குதல், தி 
தீதிப்பாக்குதல். 

Dis-em=bod’i-ed, a. உட வினின்றுபிரி 

ந்த, உடல்விட்ரெங்கெயெ, சத்துரூப 
மான. 

Dis-em-bod'y, v. a. தேகத்தைம்க்குதல், 
உடலினினறுபிரித்தல், போர்க்கோ 
லங்களைதல், அணிகுலைத்தல். 

Dis-em-bogue’, ». a. sநிமுகப்பாய்ச்ச 
ல், நீர்கக்குதல். 

Dis-em-bogue’, vn. கழிமுகத்திற்பாய் 
தல், கழிமுகத்திற்கழிதல். 

Dis-em-bogue'ment, s. ஆற்றுநீர்கடற்பு 
குதல், கழிமுகம்பாய்ச்சல். 

Dis-em-bow’el, v. a. க டlல்பிடுங்கல், கு 
டலெடுத்தல். 

Dis-em-broil’, ». a. Aக்கறுத்தல், கலக 

நீக்கல், சண்டைதணித்தல். 
Dis-en-a'ble, v. a. தத்துவங்கெடுத்தல், 

சகுகியழித்து்,. அபலப்படுத்தல், ப 
லட்சயமாக்க 

Dis-en-chint’, v.4. sட்டவிழ்த்தல், ம 
யக்கந்தர்த்தல். 

Dis-en-chint’er, s. கனியநிவாரணன், : 
தடைம்க்குவோன், கட்டவிழ்ப்போ 
ன், மயக்கந்தர்ப்போன். 

Dis-en-cum'ber, v. a. sழற்றுதல், நீக்கு 
தல், இடைஞ்சல்நீக்குதல், தடைவி 
லக்கல், UNTESE GSO. 

Dis-en-cum'brance, s. fீக்குகை, விலக் 
குகை, விடுவிக்கை. 

Dis-en-gage', v. a. விதெலையாக்கல், நீ 
க்கிவிதெல், கழற்றுதல், கிளப்புதல் , 
சிக்கறுத்தல், எடத்துப்போடுதல், பிரி 
த்தல், பெயர்த்தல், விலக்குதல். 

Dis-en-gag’ed, a. சுயாதீனமான, விடு 
தலையான, பிரிவான. 
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Dis-en-gig'ed-ness, s. விடுதலை, சயா 
தினம். 

Dis-en-gage'ment, s. விடதெலையாக்கு 
கை, விமோசனமாக்குகை, நீங்கு 
கை, பிரிவு, ஒழிவு. 

Dis-en-roll’, v. a. பெயரை அழித்தல். 
Dis-en-tan'gle, v. a. sழற்றுகல், அவிழ் 

தீதல், நீக்குதல். 
hair, thread, &c., Aக்கெடுத்தல், AE 

குக்குலைத்தல், 
with a comb, Aக்குவாங்குதல், 

Dis-en-tan'gle-ment, s. நீக்கம், விதெ 
லை, விமோசனம். 

Dis-en-throne', ».4. பத்திராசனத்தை 
விட்டுந்க்குதல். 

Dis-en-ti'tle, v. a. பட்டத்திலிருந்துவி 
லக்குதல். 

Dis-en-trince’, ». a. ஏவசந்திர்த்தல்,அ 
ருட்தெல், தெளிவித்தல். 

Dis-es-pouse’, v. a. wணவரமழ்க்கைவில 
க்கல், வாக்குத்தத்தத்தைவிடுதல். 

Dis-es-teem’, s. அவமதிப்பு, அவமான 
ம்,அசட்டை,தாழ்ச்ி, புறக்கணிப்பு. 

Dis-es-teem’, v. a. புறக்கணித்தல், ௮ 
வமதித்தல். 

Dis-fa'vor, s. வெறுப்பு, பிரியலீனம், 

அபகாரம். 
Dis-fa'vor, v. a. வெறுத்தல், நட்டப்ப 

டுத்துதல், தள்ளுதல். 
Dis-fa'vor-er, s. வெறுக்கறவன், தள்ளு 

கிறவன். 
Dis-fig-u-ra'tion, 8. உறப்பழிப்பு, உரு 

பழிவு, அந்தக்கேடு, 
Dis-fig'ure, v. a. கோலங்கெடுத்தல், ௨ 

Gapsso, பின்னப்படுத்துதல், ௮ 
- ஙகபங்கப்படுத்துதல். 
to become disfigured, ரவ மழிதல், 
உருவிழத்தல், பின்னப்பதெல், அழ 
குகெடுதல், உறுப்புகலனழிதல். 

Dis-fig'ure-ment, s. அலங்கோலம், உ 
அப்புக்கேடு, அங்கபங்கம். 

Dis-fran'chise, v. a. பலனழித்தல், தாழ் 
சீபெண்ணல், நிலையழித்தல், உரித்த 
கற்றல். 

Dis-fran’chise-ment, s. நிoையயிப்பு,தா 
ம்த்துகை, உரித்தகற்றுகை. 

Dis-fur'nish, v. a. முஸ்திதைநிராகரித் 

தல்; முஸ்திதைர்க்குதல்., 
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Dis-gar'ri-son, v. 4. UaGr@mrFSMvéeG 
தல். 

Dis-gorge!, v. a. வாந்தித்தல், கக்குதல், 
உமிழ்தல், சொப்புளித்தல். 

Dis-gorge'ment, s. வாக்திப்பு, கக்கு, உ 
வட்டு, கொப்புளிப்பு. 

Dis-grace', s. அவ£ீர்த்தி, அவமானம், 
அவமதி, வடு, இமிசை, இழிவு, மா 
னவீனம், அ௮னுசிதம், சிறுமை. 

Dis-grace’, v. a. அவமதித்தல், இழிவு 
படுத்துதல், பங்கப்படுத்துதல், பழித் 

தல், வெட்கப்படுத்தல், ' 
Dis-grace’ful, a. அவமானமுள்ள, வெ 

ட்கமுள்ள, அ௮வசங்கையுள்ள. 
language, பழிச்சொல், நிர்தைச்சொ 

ல், Map coor. 
Dis-grace’ful-ly, adv. ஏவமானமாய், இ 

லசசையாய். 
Dis-grace'ful-ness, 8. ஏவமானம், சங் 

கைமீனம், வர்க் 
Dis-gra cer, 8. அவமானப்படுத்துவோ 

ன், தூஷஃன், நிந்திப்போன். 
Dis'gre-gate, v. a. பிரித்தல், செதறப்ப 

ண்ணுதல், கலைத்தல், சிதர்த்தல். 
Dis-guise’, s. வேஷம், பொய்க்கோல 

ம், போலி, மாரீசம். 
Dis-guise’, v. a. மறைத்தல், ஒளித்தல், 

கரத்தல், மாயம்பண்ணுதல், 
one’s self, வேஷங்காட்டதெல், பொ 
ய்கச்கோலமெடுத்தல். 
for performing a play, கொலங்கட் 
டுதல், வேஷம்போடுதல், 

Dis-guise'ment, s. பொய்க்கோலம், மா 
யவேடம், கரவுடை, போலி. 

Dis-guis'er, 8. வேஷக்காரன், மாரீசகா 
ரன். 

Dis-gust’, s. வெறுப்பு, அரோசகம், ௮ 
ரோசிப்பு, உபேட்சை, பிரியவீனம், 
அசங்கியம், பயிர்ப்பு. 

Dis-gust’, v. a. வெறுத்தல், அரோசித்தல் 
to be disgusted, அரோசகமடைதல், 
வெறுக்கப்படுதல். 

Dis-gust’ful, a. உவட்டான, வெறுப்பா 
er, அரோசிப்பான. 

Dis-gust'ful-ly, adv. அருவருப்பாய், தல] 
ரோசிப்பாய், பயிர்ப்பாய். 

Dis-gust'ing, a. அரோசிக்கப்பண்ணுடி 
2, வெறுக்கப்பண்ணுெ, 
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Dis-gust'ing-ly, adv. வெறுப்பாய், அ 
ரோசிகமாய். 

Dish, s. வட்டில், தட்டம், பாத்திரம், 
தீளிகை, கங்காளம். 
as food, உணவு, ஆகாரம். 

Dish, v. a. பரத்திரத்திற்படைத்தல். 
Dis-ha-bille’, மீக்கோள், உட்தா 

. s. . ’ 
Dis-ha-bil’, ‘ டை, குப்பாயம், 

சொக்காய், அங்கரவுக்கை. 
Dis-hir'mo-ny, 8. இசைவின்மை, பிரி 

ந்ீதிசை, விட்டிசை. 
Dis-heart’en, v. a. தைரியவீனப்படத்து 

தல், கலக்குசல், நம்பிக்கைகுலைத்த 
ல், நிலைகுலைத்தல், பயமுறுத்தல். 
to be disheartened, wனங்கலங்குத 
ல், மனநிலைகுலைதல். 

Di-shev’el, v. a. கo—ONைத்தல்,சிவிர்ப்புதல். 
Di-shev’el-ed, a. குலைந்த, சிலிர்த்த. 

to be disheveled, Aவிர்க்குதல். 
Dish'ing, a. குடைவுள்ள. 
Dis-hon'est, a. srணயங்கெட்ட, வஞ் 

சனையுள்ள, புரளியுள்ள, ரேர்மைய 
ற்ற, சதியுள்ள, யோக்கியமற்ற, நிதா 
னமற்ற, 
unchaste, தூர்த்தமுள்ள, இகழ்ச்சியு 
ள்ள, தீழ்ப்படைந்த. 

Dis-hon’est-ly, adv. srணயலினமாய், 
புரளியாய், அயோக்கெமாய், நாண 
யத்தப்பாய், நேர்கேடாய். 

Dis-hon'es-ty, s. கபடம், புரளி, ஈம்பிக் 
கைக்கேடு, சோரத்தனம், நாணயப்பி 
ளை, நாணயக்கேடு, நாணயச்ரில்லம். 
unchastity, sகற்பின்மை,அர்த்ததனம். 

Dis-hon'or, s. அவமானம், அவ$ேர்த்தி, 

இழிவு, சிறுமை; தாழ்வு, தாழ்ச்சி, அ 
ரபிமானம், இயமிசை, அவதூறு. 

Dis-hon’or, v. 4. அவமானப்படுத்துதல், 

தாழ்த்துதல், கற்பழித்தல், மானங்கெ 
டுத்தல். 
a bill, அவமதித்தல், செல்லாமற்பண் 

தல். | 
Dis-hon’or-a-ble, a. நாணயங்கெட்ட, 
அவமானமுள்ள, இகழ்ச்சியொன, Sip 
மையான, அவசங்கையுள்ள. 

Dis-hon’or-a-bly, adv. srணயக்கேடா 
Wy அவமானமாய், சங்கையீனமாய். 

Dis-hon’or-er, 8. அவசங்கைபண்ணு 
வோன், அவமானம்பண்ணுதிறவன். 
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Dis-in-car’cer-ate, v.a. AmptaSso, 
தாசபாலனஞ்செய்தல், சினத் 2 
தல். 

Dis-in-clin-a’tion, s. வெறுப்பு, பிரிய 
Sor, விருப்பின்மை, பற்றின்மை. 

Dis-in-cline’, v. a. பிரியவீன ப்படுத்த 
தல், விதனப்படுத்தல். 

Dis-in-fect', ». a. தொற்றுவியாதிமாற்று 
தல், தொற்றுரோய்தர்த்தல். 

Dis-in-ge-nii'i-ty, s. தந்திரம், புரளி, உ 
பாயம். 

Dis-in-gen'u-ous, a. உலோபமுள்ள, த 
நீதிரமுள்ள, உபாயமுள்ள, கீழ்மை 
யான; புரளியுள்ள. 

Dis-in-gen'u-ous-ly, adv. 
ய், தந்திரமாய், சூதாய். 

Dis-in-gen’u-ous-ness, s. உலோபம், த 
ந்திரம், குது, உபாயம். 

Dis-in-her'it, v.4. உரிமைக்குப்புறம்பா 
க்குதல், சுதந்திரமறுத்தல், பராதீனப் 
படுத்தல். 

Dis-in’te-gra-ble, a. பகுதியாய்ப் பிரிக் 
கக்கூடிய, பகுக்கக்கூடிய. 

Dis-in’ te-grate, v. a. பகுதியாய்ப்பிரித் 

தல், பகுத்தல். 
Dis-in-te-gra'tion, s. 91, ete VOR 
Dis-in-ter’, v. a. சவங்கிளப்புதல். 

Dis-in'ter-est, s. தற்பிரியமின்மை. 
Dis-in'ter-est-ed, a. பரோபகாரமுள்ள, 

தற்பிரியமற்ற, தற்பொழிவில்லாத. 
Dis-in'ter-est-ed-ly, adv. w@rnuaens 

மாய், தற்பிரியமின்மையாய். 
Dis-in'ter-est-ed-ness, s. தன்னயங்கரு 
தாமை, பரோபகராம். 

Dis-in-ter’ment, s. Sளறுகை, கனனம், 
தோண்டியெடுத்தல். 

Dis-in-thrall’, v. a. Aறைமிட்குதல், ப 

ந்தமறுத்தல். sl 
Dis-in-thrall'ment, s. Aறைமீட்ி, பந் 

தம்நீக்குகை. 
Dis~in-ure’,v. a. அன்ப்வினம்ம்யல 

தல். 
Dis-in-volve’, v. a. sட்டவிழ்த்தல், சக் 

கறுத்தல்.. 
Dis-Join', va அறுத்தல், பிரித்தல், க 

ண்டித்தல், நீக்குதல், பெயர்த்தல். 
parties, &c., sலைத்தல், சிதர்த்தல். 
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Dis joint’, v. a. இசைவுகெடுத்தல், சந 

அசந்தாய்த்துண்டித்தல், பெயர்த்தல், 
பொருத்தவிலக்குதல். 
to become disjointed, கொலgுக்கொ 

ஓலவாகுதல், பொருத்துவிதெல், கு 
ழைச்சவிதெல். 

Dis-joint'ly, adv. இசைவுகேடாய், பிரி 
வினையாய், பிரிவாய். 

Dis-junc’tion, s. பிரிவு, இசைவுகேடு, 
பெயர்வு. 

Dis-junct'ive, 8. பிரிகிலைஇடைச்சொ 
ல், பிரிபொருட்புணர்மொழி. 

Dis-junet'ive; a. பிரிக்றற, பொருள்பி 
ரிக்றெ. 
conjunction, பிரிகில்இடைச்சொல், 
பிரிபொருட்புணர்மொழி. 

Dis-junct'ive-ly, adv. பிரிவாய் எதிராய். 
Disk, s. Aரகத்தோற்றம், தேகம்; மண் 

டலம், விம்பம், பரிதி, இரகமுகம். 

light faced, அக்ரெகரம், சுக்லெபக் 
கம். 
sun’s disk, இரவிதேகம், குரியவட் 
டம், குரியவிம்பம். 
moon’s disk, சசதேகம், சந்திரவிம் 
பம். 

as quoit, குதிரைச்சில்லு. 
Dis-like’, s. பிரியலீனம், வெறுப்பு, ௮ 

ர்சிசனிதமி] பேட்ஸ் பின்னிதம், 
விபட்சம். 
feigned, புலவி, புலத்தல். 

Dis-like’,v.a. பிரியலீனப்படுதல், வெறு 
த்தல்,அருக்களித்தல், உபேட்சித்தல். 

Dis-limb', v. a. அங்கபங்கம்பண்ணுதல். 
Dis'lo-cate v. a. sponse, பெயர்த் 

தல், மக்களித்தல். 
Dis'lo-ca-ted, a. உருளிபெயர்ந்த, கழ 

ன்ற, குழைச்சுவிட்டப்போன, Ve 
Gor, மக்களித்த. 

Dis-lo-ca'tion, s. உருளிபெயர்வு, கழற் 
௪, சளுக்கு, மக்களிப்பு. 

Dis-lodge’, v. a. இருப்புவிட்டெழுப்பு 
தல், பெயர்த்தல், தள்ளுதல், நீக்குத 
ல், ளெப்புதல், பிரித்தல். 
a family, குடியெழுப்புதல். 
to be dislodged, sமழிதல், தமொறுத 
ல், தட்டழிதல், பிரிதல்; பெயர்தல். 

Dis-loy’al, a. இராசதுரோகமான, ஈம் 
பிகச்கைத்துரோகமுள்ள: 

F2t 
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in marriage, விபசார, உடன்படிக் 
கைத்துரோகமான,சம்பந்ததுரோகம். 

Dis-loy’al-ly, adv. sம்பிச்கைத்துரோக 
மாய். 

Dis-loy'al-ty, s. இராசதுரோகம், ஈம்பி 
ச்கைத்துரோகம். 
in marriage, மணவிரதத்தவறு, 

Dis'mal, a. இருண்ட, பயங்கரமான. 
as sorrowful, sக்கமான, சஞ்சலமா 
ன, பயங்கரமான. 

Dis’ mal-ly, adv. குறாவுசலாய், சஞ்சல 
மாய், பயங்கரமாய். 

Dis'mal-ness, 8. சஞ்சலம்; மனோசலன 
ம், கிலேசம், பயங்கரம். 

Dis-man'tle, v. a. sழற்றுதல், உடுப்புரி 
தல். 
to strip, துணைக்காரணங்களைக்கொள் 
ளையிடுதல், முஸ்ததுகளைக்கொள்ளை 
யிடதெல். 

Dis-misk’, v. a. வேஷங்கழற்றல், ம 
றைவுநீக்குதல். 

Dis-mist', v. a. பாய்மரமுறித்தல், பாய் 
மரங்கழற்றல். 

Dis-mAy’, 8. மனக்கலக்கம், தைரியவீன 
ம், திகைப்பு, பயம். 

Dis-may’, v. a. sலக்குதல், பயமுறுத்த 
தல். 
to be dismayed, wனங்கலங்குதல், 
பயப்பதெல், தைரியவீனப்படுதெல்,தி 
கைத்தல். 

Dis-may'ed-ness, 8. 
கைப்பு, பயம். | 

Dis-mem’ber, v. a. கூறுபடுத்துதல், பி 
ன்னப்படுத்துதல், அங்கபங்கஞ்செய் 
தல், சித்திரவதைசெய்தல். 

Dis-mem’ber-ment, s. Aத்திரவதை, ௮ 
ங்கபங்கம் ,ஏவயவசேதனம். 

Dis-miss', v. a. தள்னாதல், அனுப்பிவி 

டெல், முடித்தல். 
from office, உத்தியோகத்திலிருந்து 
விலக்குதல், தொழிலைவிட்டெடத் 
தல். 
one without employment, விடுதல், த் 
ள்ளுதல். 

Dis-miss’al, அனுப்புகை, 
Dis-mis'sion, . கை, தள்ளுகை. 
Dis-miss'ive, a. அனுப்புதெ; தள்ளு 

ற, விிறெ... : 

விடி 
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Dis-mount', v. a. இறக்குதல், தள்ளு 
தல். 

Dis-mount’, v. ௩. வராகனத்தினின்றிறங் 

குதல், இழிதல். 
Dis-o-be'di-ence,s. Sழ்ப்படியாமை, ௮ 
மையாமை, கேளாமை, நிஸ்கராம். 

Dis-o-bé'di-ent, a. Sழ்ப்படியாத, இண 
ங்காத, அமையாத, கேளாத. 

Dis-o-béy', ». a. எதிருரைத்தல், கட்ட 
trai sso, மீறுதல், கேளாதிருத் 
தல். 

Dis-ob-li-ga’tion, s. 
தனை. 

Dis-ob’li-ga-to-ry, a. கடமையில்லாத. 
Dis-o-blige’, v. a. அபகரித்தல், விசன் 

ப்படுத்தல், SL_@OWEESO. 
Dis-o-blig’er, s. அபகரிப்போன், வி௪ 

னப்படுத்துவோன், கோபமூட்டு 
வோன். 

Dis-o-blig'ing, a. அபகாரமுள்ள, ௮௫ 
த, தயையில்லாத. 

Dis-o-blig'ing-ly, adv. அதெமாய், அப 
காரமாய், தயைமீனமாய். 

Dis-orb'ed, a. பரதையைவிட்டுத்தள்ளு 
ண்ட, அயனம்விலதின. 

Dis-or'der, s. sலக்கம், குழப்பம், கலை 
வு, குலைச்சல், தாறுமாறு, எக்கச்செ 
க்கம், காதரம். 
sickness, வியாதி, ரோய், பிணி, உ 
ரோகம். 

Dis-or'der; v. a. sலக்குதல், குழப்புத 

ல், உலைத்தல், கலைத்தல், ளறுதல், 
குலைத்தல், தாறுமாறாக்கல். 
to be disordered, உலைதல், குலைதல், 
கலைதல், சீர்கெடுதல், தமொறுதல். 
to be disordered as the stomach, 

bowels, &c., தெொரந்தித்தல், அரண 
ப்படுதெல். 

Dis-or'der-ed, a. குழம்பின, தாறுமாறா 
ன, எக்கச்செக்கமான. 

Dis-or'der-ly, தாறுமாறான, குண 
Dis-or'di-nate, ” f க்கேடான, குணங் 

கெட்ட, ஒழுங்னேமான. 
Dis-or'der-ly, adv. தாறுமாறாய், குணக் 

கேடாய், ஒழுங்னைமாய். 
Dis-or-gan-i-za'tion; s. கலைவு, குலைவு, 

சீர்கேடு, அன்னியோன்னியவிரோ 
தம். | 

நிந் அபகரரம், 
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Dis-or'gan-ize, v. a. soைத்தல், குலைத் 
தல், சீர்கெடுத்தல், தாறுமாறாக்குதல். 
to be disorganized, கலைந்துபோகுத 
ல், குலைதல், சீர்கெடுதல். 

Dis-6wn’', v. a. அல்லத்தட்டுதல், மறுத் 

தல், மறுதவிததல். 
Dis-pair', v. a. சோடுபிரித்தல். 
Dis-par'age, v. a. இழிசனரோடுிசம்ப 

ந்தப்படுத்தல், உய ர்பெ ருளைஇழி 
பொருளுக்குச்சமப்படத்தல், Bay 

தல், தாழ்த்துதல், பழித்தல், சிறுப்பி 
தீதல். 

Dis-par'age-ment, s. sாழ்சசி, பழிப்பு, 
க்கு பெகுருளுக்குக் ௪ 
மப்படுத்துகை. 

Dis-par'ag-er, s. சறுப்பிக்கிறவன், ௮ 
வசங்கைப்படுத்துறெவன்.  ' 

Dis-par'ag-ing-ly, adv. குறைவாய், இ 
கழ்ச்சியாய், மேமைமாய், னமாய். 

Dis'par-ate, a. சமமில்லாத, வித்தியாச 
மான. 

Dis-par'i-ty, s. ஏகதேசம், எஏற்றத்தாழ்ச் 
A, தாரதம்மியம். 

Dis-part', v. a. தண்டித்தல், பிளத்தல், 
பிரித்தல். 

Dis-pas'sion, 8. இச்சையில்லாமை, சா 
ந்தம். 

Dis-pas'sion-ate, a. இச்சையடக்கமா 
ன, மனத்தெளிவான, சாதுவான, ௪ 
மமான, ஜரபட்சமில்லாத. 

Dis-pas' sion-ate-ly, adv. தீற்சுபாவமா 
ய், சுகுணமாய், சாதுவாய். 

Dis-pas’sion-ed, a. சாதுவான, தெளி 
வான. 

Dis-patch’, s. தீவிரம், சுறுசுறுப்பு, வி 
ரைவு. 
a letter, or message, செய்தி, தூது, 
காகிதங்கள், ட்டு, திருமுகம். 

Dis-patch’, v. a. ஒவிரித்தல், தீவிரமாய் 
ச்செலுத்தல், விரைவாயனுப்பல். 
to kill, சொல்லுதல், சேதித்தல். 

Dis-patch’er, s. ஏனுப்புவோன், கொ 
லையாளி, தூதனுப்புவோன். 

Dis-pel’, v. a. அகற்றல், விலக்குதல், 
விடுதல், கலைத்தல், துடைத்தல், நீக் 
குதல், போக்குதல், சிதர்த்தல். 
fear, அபயங்கொடுத்தல், கையடை 
செய்தல், பயந்தீர்த்தல், பரிசரித்தல், 
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to become dispelled, soைதல், துரத 

அண்ணல். 
Dis-pens'a-ble, a. சொடுச்கக்கூடிய, வி 

டக்கூடிய. 

Dis-pens'a-ble-ness, s. தவிர்க்கப்படும் 
தன்மை, விடக்கூடியதன்மை. 

Dis-pens'a-ry, s. வைத்தியாகரம், ஆதுர 
வைத்தியசாலை, தருமவைத்தியசாலை, 

அவுஷதமம்திரம். 
Dis-pen-sa'tion, s. கொடை, ஈகை. 

of God, தேவகற்பிதம், தேவச்செய 
ல், தேவஆளுகை. 
as privilege, இளக்காரம், விதெலை, 
இட்டம், bisa, உத்தரவு. 
as system, பிரமாணம், விதி, ஏற் 
பாடு. | 

Dis-pens'astive, a. கொடுக்கத்தக்க. 
Dis-pen-sa'tor, s. பகுத்திடுவோன், AF 

கையாளன். 
Dis-pens'a-to-ry, s. வைத்தியசாத்திரம், 

ஆயுள்வேதம், மருத்துமால். 
Dis-pens'a-to-ry, &. கொடுக்கக்கூ டியத 

SHIA (por an. 
Dis-pense’, v. a. கொடுத்தல், பஇிர்ந்து 

கொடுத்தல், நீதிபுரிதல். 
with, தலிர்தல், தவிர்த்தல்; கடத்துத 
ல், உத்தரவுகொடுத்தல், விட்டுவிட 
ல், தள்ளிவிடெல். 

Dis-pens'er, 8. பஇர்ந்துகொடுக்கிறவ 
ன், தயைசெய்நிறவன், மீதிபுரி 
வோன். 

Dis-péo’ple, v. a. கு௭Lயெழுப்புதல், பி 
ரசாநிருமூலஞ்செய்தல், பிரசாட்சய 
ஞ்செய்தல், குடியகற்றல். 

Dis-péo'pler, 8. பQrசையழிப்போன், 
குடியகற்றுவோன். 

Dis-perse’, v. a. GSS, சிதர்த்தல், 
கலைத்தல், நீக்குதல், பிரித்தல்; தெளி 

த்தல், பரப்புதல், தூற்றுதல், பறக்க 
டித்தல். 

Dis-perse', v. n. GWEN, HENSON, ௧ 
லைதல், நீங்குதல், பிரிதல். 

Dis-pers'ed-ly, adv. soைவாய், பிரிவா 
ய், வெவ்வேறாய். 

Dis-pers’ed-ness, s. Aதர்வு, கலைவு, கு 

லைவு. 
Dis-pers' er, 5. சிதருவே pee: கலைப்போ 

or, தூவுவோன். 
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Dis-per'sion, s. Hara, குலைவு, கலைவு. 
in optics, Aரணவிரிவு. 

Dis-pir'it, v. a. கலக்குதல், கலக்கடிப 

BT DY SV, நிலைகுலைத்தல். 

to be dispirited, wனங்கலங்குதல், ச 
வுங்குதல், சோர்தல், தைரியவீனப்ப 

டுதல்., 

Dis-pir'it-ed-ness, s. சோர்வு, கலக்கம், 
இடைவு. 

Dis-place’, v. a. நிலைகுலைத்தல், பெயர் 
தீதல், கழித்தல், எடுத்துப்போதெல், 

ஒழித்தல், மீக்குதல், தள்ளாதல், Sis 
தல், பிரித்தல், போக்குதல். 
to be displaced, தமொறுதல், தட்ட 
ழிதல், நீங்குதல், பிரிதல். 

Dis-place’ ment, 5. பெயர்ச்சி, நிலைகுலை 

வு; தள்ளுகை. 
Dis-plant’, v. ௦. பெயர்த்தல், பிஙெகுத 

ல், பிரசைநீக்குதல், நிருமூலமாக்கல். 
Display’ , 8 பிரத்தியட்சம், வேடிக்கை, 

ஆடம்பரம், காட். 

foppish, or affected, ஒய்யாரம், ஒயி 
ல், கோப்பு, பிலுக்கு, லீம்புக்காட்ி. 

Dis-play’, v. a. காட்டுதல், காண்பித்த 

ல், தெரிவித்தல், தெரியக்காட்தெல், 
விரித்தல், 
courage, தைரியங்காட்தெல், வீரங் 
காண்பித்தல். 
to make a display, கோலஞ்செய்தல், 
புனைதல், அலங்கரித்தல், றப்பித் 
தல். 

Dis-play’er, s. qலங்கரறிக்கிறவன். 
Dis-pléase’, v. a. கோபமூட்டுதல்,) வெ 

அப்புண்டாக்குதல். 

to be displeased, கோபித்துக்கொள் 
ளரூதல், கோபங்கொள்ளுதல், பிரிய 
வீனப்படுதல், தாங்கலடைதல். 

Dis-pleas'ed-ness, s. பிரியலீனம், கோ 
பம், எரிவு. 

‘Dis-pleas'ure, 5. அசந்தோவஃம், மனக் 

குறை, மனக்கோபம், தாங்கல். 
hot, குரோதம், கடுங்கோபம். 

Dis-plode’, ». a. வெடித்தல், ஓலித்தல் ; 

இடித்தல். 
Dis-plo’sion, s. இ4௭, வெடி, ஒலி. . 

Dis-port’, v. a. வினோதமாய்விளையாடு 
தல், இலீலைபண்ணுதவல். 
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Dis-pos'a-ble, a. செலவுபண்ணக்கூடி 
ய, பாவிக்கக்கூடிய, எடத்துவழங்க 
SHOW, செலுத்தக்கூடிய. 

Dis-pos'al, s. ஒழுங்கு, செலுத்துகை. 
as power, ஆருகை, ஆட்சி, வசம். 

Dis-pose’, v. a. நிரைத்தல், ஒழுங்குப்ப 

OSH 50, தகுதியாக்குதல், வைத்தல். 
of, செலவழித்தல் , செலவிடுதல், செ 
லவுபண்ணுதல், செல்லப்பண்ணுத 
ல், விட்விடெல், விற்றல். 
of a subject, &c., dagse, தீர்மா 
னித்தல். 

Dis-pos'ed, a. ஒழுங்காக்கின, தீர்மானி 
தீத, மனஞ்சாய்க்த, வளிகன்ல்யதித் 

தன. 
to be disposed of, திர்தல், செலவழி 

தல், விற்றல். | 
Dis-pos'er, s. செலவிடுவோன், விற்ப 

னவுகாரன், ஒழுங்காக்குவோன். 
as director, sடத்துபவன், கரரியஸ் 
தன், காரியகருத்தா. 

Dis-po-si'tion, 8. குணம், தன்மை, ப 

ண்பு, ஒழுங்கு. 
as inclination, கருத்து, மனச்சாய்வு. 
bad, திக்குணம். 
pleasant, சரந்தகுணம், நற்குணம், ௬ 
குணம். 

Dis-pos-sess’, 0.0. அபகரித்தல், கவரு 

தல், ஆட்சியைவிலக்குதல், 
Dis-pos-ses'sion, s. ஆட்சியைவிலக்கு 

கை, அபகரிப்பு. 
Dis-pos'ure, s. செலவிடுகை, யராபரி 

ப்புப்பண்ணுகை, நஈடத்துகை. 

Dis-praise’, s. இகழ், இகழ்ச், ப 
பு, நிந்தனை, நிஸ்காரம். 

Dis-praise’, v. a. இகழ்தல், நிந்தித்தல், 

பழித்தல், குற்றம்பிடித்தல், அவசங் 
கைபண்ணுசல். 

Dis-prais’er, s. நிந்திப்போன், இகழ் 
வோன், குற்றஞ்சாற்றவோன். 

Dis-prais'ing-ly, adv. இaழ்ச்சியாய், ப 
ழிப்பாய், நிந்தனையாய், குற்றமாய். 

Dis-pread’, v. a. பரப்புதல். 
Dis-profit, s. அபலம், நட்டம். 

Dis-pro-p6r tion, 8. அங்கவிகாரம், ௮ள 
விலொவ்வாமை, சோடின்மை, ஒவ் 
வாமை, அந்தக்கேடு, விச்சோடு, 
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Dis-pro-por'tion, v. a. அந்தக்கேடரக் 
குதல், ஒவ்வாமையாக்குதல். 

Dis-pro-por'tion-a-ble, a அங்கலிகார 
முள்ள, அளவிலொவ்வாத, பிரமாண 
ந்தப்பின, அந்தக்கேடான, அ௮சாங் 
கமான. 

Dis-pro-por’tion-a-ble-ness, s. ஒவ்வா 
மை, ஒவ்வாததன்மை, சாங்கக்கேடு. 

Dis-pro-por'tion-a-bly, adv. ஓவ்வாமை 
யாய். 

Dis-pro-por'tion-al, a. அளஎலி்லொவ்வா 
Sy அந்தக்கேடான, அசாங்கமான. 

Dis-pro-por-tion-al’i-ty, s. ஒவ்வாமை, 
அம்தக்கேடு, 

Dis-pro-por'tion-al-ly, adv. அந்தக்கே 
டாய், ஒவ்வாமையாய், 

Dis-pro-por'tion-ate, a. அடாத, தகாத 
அளவான, ஒவ்வாத, சாங்கமற்ற, 

Dis-pro-por'tion-ate-ly, adv. ஒவ்வா 
மையாய், ஒழுங்னமாய். 

Dis-pro-por’tion-ate-ness, 8. ஒவ்வா 
மை, ஒழுங்கனம், சாங்கக்கேடாய். 

Dis-prove', v. a, அல்லவென்றுசு பித்த 
ல், எதிர்கியாயஞ்சொல்லல். 

Dis-prov’er,s. எதிர்கியர்யஞ்சொல்வோ 
ன், பிரதிவாதி. 

Dis'pu-ta-ble, a. தருக்கத்துக்கேதுவா 
ன, தருக்கத்துக்டெமுள்ள. 

Dis'pu-tant, s. தருக்கசாலி, தருக்கவா 
த, வாக்குவாதி, வாதி. 
unfair, குதர்க்கி, உபாயவாதி. 
religious, சமயவாதி 

Dis-pu-ta'tion, 8. வாது, தருக்கம், வாக் 
Gans, எதிருரை, வியாச்சியம், பி 
ராத]. 
unfair, குதர்க்கம், தக்கடி. 

Dis-pu-ta'tious, a. குதர்க்கமுள்ள, வா 
க்குவாதமுள்ள. 

Dis-pii'ta-tive, a. சறுககத்துக்கேதுவா 
ன, தருக்கக்குணமுள்ள. 

Dis-piite’, s. வியாச்சியம், வியவகாரம், 
வாதம், பிடிவாதம், விவாதம், வாதா 
னுவாதம், தருக்கம். 

Dis-pite’, ற. ஏ. தருக்கித்தல், தருக்கம்ப 

ண்ணுதல், வாதாதெல், எதிர்த்துப்பே 
FSV, எதிருரைத்தல். 

unfairly, குதர்க்கம்பண்ணுதல். 
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a cross question, துண்டித்துப்பிடித் 
தல், 

Dis-put'er, s. சருக்கசாலி, வாக்குவாதி, 
விவாதி. 

Dis-qual-i-fi-ca’tion, s. தகுதியின்மை, 

தாழ்ச்சி, குறைவு. 
Dis-qual’i-fy, v. a. -தகுஇகெடுத்தல், கு 

றைத்தல்; சதீதுவாங்குதல். 
Dis-qui'et, 4 ரன் கலக்க 
Dis-qui'et-ness, ‘‘ § கம், உழற்தி, துய 

ரம், சலனம். 
Dis-qui'et, v. a. குழப்புதல், கலக்குத 

ல், தொந்தரவுபண்ணாுதல். 
Dis-qui et,a. தொந்தரவான,சலனமான. 
Dis-qui'et-er, s. GYUYSnaar, சலன 

ப்பதெதுகெறவன். . 
Dis-qui'et-ly, adv. குழப்பமாய், கலக்க 

மாய், அமைவின்மையாய், சஞ்சல 
மாய். 

Dis-qui'et-ness, அமைவின்மை, கு 
Dis-qui’e-tude, 3 : ழப்பம், சலனம், 

கலக்கம், மனச்சஞ்சலம், மனக்கலக் 
கம், கொந்தளிப்பு. 

Dis-qui-si'tion, s. பூருவமியாயமெடுத்து 
க்காட்மெவியாக்கியானம், £59) ui 9) 
ட் டாந்தநிரூபணம். 

Dis-re-gird’,s. அசட்டை, அவமதிப் 
பு, கேளாமை, பராமுகம், பராக்கு, 
புறக்கணிப்பு. 

Dis-re-gard’, v. a. அசட்டைபண்ணு 
தல், கொஞ்சப்படுத்துதல், பராமுகம் 
பண்ணுதல், புறக்கணித்தல். 

Dis-re-gérd'er, s. அலட்சயகாரன், ௮௪ 
ட்டைபண்ணுநிெறவன், சொற்கேளா 
தவன். 

Dis-re-gird’ful, a. அலட்சயமான, ப 
ராக்கான, சொற்கேளாத. 

Dis-rel’ish, s. உருசியின்மை, நிரசம், & 
வையின்மை, வெறுப்பு. 

Dis-rel’ish, v. a. வெறுப்பாக்குதல், ௮ 
ருவருப்பாக்குதல். 

Dis-rep'u-ta-ble, a. அவதர்த்தியுள்ள, 
அவமானமுள்ள, இழுக்குள்ள, ௪ங் 
கைக்கேபள்ள, தாழ்ச்சியுள்ள; Amy 
மையான. 

Dis-rep-u-ta'tion, . x. அவரர்த்தி, அவ 
Dis-re-piite’, சங்கை, அவம 

A, அற்ஒர்த்தி, 
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Dis-re-spect’, s. அவமதிப்பு, ger 
டை; அனாசாரம், அபசாரம், அவமா 
னம், தாழ்ச்சி. 
to a superior, எண்ணத்தப்பு, எண் 
ணத்தவறு, அவமதிப்பு, கணிசக்கு 
றை. 

Dis-re-spect’, v. a. அவமதித்தல், ௮௪ 
ட்டைபண்ணுதல், அனாசாரம்பண் 

ணுதல். 
Dis-re-spect’ful, a. அவமதியான, ga 

சங்கையுள்ள, அசட்டையுள்ள. 
Dis-re-spect’ful-ly, adv. அவமதியாய், 

அவசங்கையாய். 

Dis-robe', v. க. உரிதல், கழற்றுதல், ௧ 
ளைதல். 

Dis-rob’er, s. sகeைகAிறவன், கழற்றுதிற 
வன. 

Dis-rup'tion, 8. உடைப்பு, உடைவு, 
பிளப்பு, பிளவு, பெயர்ப்பு, கழிவு, 
கமர்வு, விடவு. 

Dis-rup'ture, v.a. பிளத்தல், பெயர்த்த 
ல், இழித்தல், பீறல், வெடித்தல், 

Dis-sat-is-fac'tion, 8. அசர்தோவஷம், ௮ 
சந்துஷ்டி, மனக்குறை, மனத்திருத் 
தியின்மை, அபூரணம், நிரம்மியம். 

Dis-sat-is-fac'to-ry, a. மனதுக்கேலா 
மையான, அசந்தோஷமான, நிரம்மி 
யமான. 

Dis-sat'is-fy, v. a. பிரியலினப்படுத்துத 

ல், நிரம்மியமாக்குதல். 
to be dissatisfied, அLூரணப்படுதல். 

Dis-séat’, v. a. நிலைகுலைத்தல், பெயர்த் 
தல், இளப்புதல், எடுத்துப்பொடுதல், 
நீக்குதல். 
to be disseated, பெயர்தல், நிலைகுலை 
தல், நீங்குதல். 

Dis-sect’, v. a. சத்திரம்பிரயோகத்தல், 

கண்டித்தல், சந்துசந்தாய்த்துண்டித்த 
ல், கூறுசெய்தல், கூஅபடுத்துதல். 

Dis-sect'i-ble, a. த௲ண்டிக்கத்தக்க. 

Dis-sec’tion, s. கூறுபாடு, அண்டிப்பு, 
சத்திரபிரயோகம். 

Dis-sect’or, s. கூறுசெய்வோன், அண் 
டிப்போன். 

Dis-séize’, v. a. அபகரித்தல்) கொள் 
ளையிடல், பலாற்காரமாய்ப்பறித்தல். 

Dis-séiz'or, s. அபகரிப்போன், கொ 
ள்ளையிடுவோன். 
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Dis-sem'blance, s. ஒவ்வாமை, நிகரா 
மை, அதுல்லியம். 

Dis-sem'ble, v. a. மாரீசம்பண்ணுதல், 
வேடங்காட்டுதல், பேடீசம்பண்ணு 
தல், பாசாங்குபண்ணுதல், போலிகா 
ட்டதெல். 

Dis-sem'bler, s. உட்கள்வன், மாரீசன், 
ஒப்பாசாரக்காரன், பாசாங்குக்கள்வ 
ன், பேடீசவித்தைக்காரன், மாமாலி, 
கரவடன. 

Dis-sem'bling-ly, adv. மாரீசமாய், பா 
சாங்காய், பேடீசமாய், கரவடாய், 
வஞ்சனையாய். 

Dis-sem’in-ate, v. a. விதைத்தல், தெளி 

திதல்; அவுதல், சிந்துதல், வீசுதல், ப 
ரப்புதல். 
to be disseminated, வில்ச்த்ள்சன்்டித் 
ல், பரம்புதல், பரத்தல். 

Dis-sem-in-a'tion, 8. விதைப்பு, தெளி 
ப்பு. 

Dis-sem/in-a-tor, s. விதைப்பவன், தெ 
ளிப்பவன். 

Dis-sen'sion, 8. பிரிவு, பிரிவினை, பே 
தம். 

Dis-sen'sious, & பேதிப்புள்ள, பிரிவி 
னையுள்ள. 

Dis-sent', 8. சம்மதியாமை, மறுப்பு, 
வேண்டாமை. 

Dis-sent', v. n. சம்மதியாதிருத்தல், ௧௬ 
த்துவேராதல், மறுத்தல், பிசகுதல், பி 
ரிதல், இணங்காதிருத்தல். 

Dis-sent’er, s. மvறுப்போன், இணங்கா 
தவன், விரோதி, எதிரி. 

Dis-sen'tient, a. சம்மதியாத, இணங்கா 
த, ஒட்டாத, ஒம்படாத, வேண்டாத. 

Dis-sert', v. n. தருக்கித்தல். 
Dis-sert-a'tion, s. வியாக்கியானம், தா 

ற்பரியம், விபரம், பிரசங்கம். — 
Dis-serve’, v. a. sL்டப்படுத்துதல், சே 

தப்படுத்தல். 
Dis-serv'ice, s. அபிரயோசனம், அப 

காரம், ஈட்டம், ஒத்திக்கையின்மை, 
அசெம். 

Dis-sev’er, ». a. பிரித்தல், வெட்டுதல், 

குலைத்தல், முறித்தல், விடுவித்தல். 
Dis-sev’er-ance, 8. பிரிவு, வெட்டு கு 

லைவு, அறுப்பு. 
4 Dis’si-dence, s. ஒவ்வாமை, பிரிவு. 
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Dis-sim'i-lar, a. ஒவ்வாத, வேற்றுமையு 
ள்ள, வெவ்வேறோன. 

Dis-sim-i-lar'i-ty, s. ஒத்திராமை, வெற் 
அமை, ஒவ்வாமை. 

Dis-sim-u-la'tion, s. இரண்டகம், உட் 
கள்ளம், வஞ்சனை, கள்ளக்கருத்து, 

மாரீசம், பொய்க்கோலம், பாசாங்கு, 
பேடசம். 
great, கள்ளமாரீ சம், 
போலித்தனம். 

Dis'si-pa-ble, a. Aதரக்கூடிய, பிறிக்கக் 
கூடிய, குலைக்கக்கூடிய. 

Dis'si-pate, v. a. Aதர்த்தல், கலைத்தல், 

குலைத்தல், தூற்றல், தர்த்தல், நீக்கு 
தல், பரப்புதல், பிரித்தல். 
to be dissipated, as thoughts, புலன் 
கலைந்துபோதல். 

Dis'si-pate, v. n. Sasa, குலைதல், F 
GSO, பரம்புதல், பரத்தல், பிரிதல். 

Dis-si-pa'tion, 8. குoைவgு, சிதர்வு. 
as irregularity, கோலாகலம், ஆராத 
ரித்தனம், அழிம்பு. > 

Dis-so'cia-ble, ஐக்கமில்லாத, கொ 
Dis-s0'cial, க & ள்கையற்ற, பட்ச 

மில்லாத, தற்சனேகமுள்ள. 
Dis-so'ciate, v. a. கூட்டம்பிரித்தல், பி 

ரித்தல், பிரிவினைப்படுத்தல், ௮௪ங் 
கமாக்குதல்,  ௮சங்காத்தம்பண்ணு 
தல். 
as metals, ஒவ்வாதிருத்தல், இசையா 
திருத்தல், ஒன்றியாதிருத்தல், கலவா 

திருத்தல், பற்றாதிருத்தல். 
Dis-so-lu-bil'i-ty, s. உருகுந்தன்மை, ௧ 

ரையுந்தன்மை, பிரியுகந்தன்மை. 
Dis'so-lu-ble, a. உருகக்கூடிய, கரைய 

க்கூடிய, பிரியக்கூடிய. 
Dis'so-lute, a. தரர்த்தத்தனமுள்ள , அன் 

மார்க்கமான. 

Dis'so-lute-ly, adv. sரர்த்தமாய், பரத்த 
மாய், காமுகமாய். 
Dis'so-lute-ness, 8. தூரர்த்தத்தனம், அன் 

னெறி, பரத்தம். 
Dis-so-li'tion, s. ஒடுக்கம், நாசம், குலை 

வு; அழிவு, பிரிவு. 
as death, தேகாந்தம், அழிவு, மரணம். 
by liquids, sரைதல். 

Dis-solv'a-ble, a. sரlையத்தக்க, உருகத் 
தக்க. 

கள்ளவேடம், 
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Dis-solve', v. a. கரைத்தல், உருக்குதல். 
to break, மீறுதல், முறித்தல். 
as separate, disunite, பிரித்தல். 
to solve, தெளிவித்தல். 
a charm, அகற்றுதல். 

Dis-solve’, v. n. உருகுதல், கரைதல், 
Dis-solv’ent, உருக்கக்கூடியது, க 
Dis-solwer, ~ ‘ ரைக்கக்கூடியது. 
Dis-solv'ent, a. உருக்கக்கூடிய, கரை 

க்கக்கூடிய. 
Dis'so-nance, s. ஒவ்வாயிசை. 

Dis'so-nant, a ஒவ்வாயிசையுள்ள, Ss 
க்குழப்பமுள்ள, இணக்கமில்லாத, 

ஒத்திராத. 
Voice, வெடித்தசத்தம்; ஒவ்வாதகுரல். 

Dis-suade’, v. a. Sஞாயஞ்சொல்லித்தடு 
$50, மறித்தல், தகாதெனச்சொல்வி 

மறித்தல். 
Dis-suad'er, s. . Sாயங்காட்டித்தடுப் 

போன், புத்திசொல்லிமறிப்போன். 
Dis-sua'sion, 8. தடுப்பு, மறியல், தடை. 

Dis-sua’sive, s. தடுக்குகியாயம், எதிர்ஙி 
யாயம். 

Dis-sua’sive, a. த॥ulை.பண்ணத்தக்க, GT 

ச்சரிக்கத்தக்க. 
Dis-syl-lab’ic, a. ஈரசையுள்ள. 
Dis-syl'la-ble, s. ஈரசைச்சொல், ஈரசை 
மொழி 

Dis'taff, s. கொட்டையிட்டபஞ்சுசற் 
றியிருக்குங்கதிர். 

Dis-tain', v. a. sகறைப்படுத்துதல், சாய 
ம்போடுதல், மாசாக்குதல்,கசரிடுதல், 

Distance, s. தரம், துலை, நீளம், சேண். 
of a call, கூப்பிதொரம், கூப்பீடு, கு 
ரோசம். 
of a planet, ASrரaத@ூரம். 

Distance, v. a. தூரத்தில்வைத்தல், தூர 
ப்போதெல், அரத்தள்ளுதல், சேட்ப 
டுத்துதல், பிந்தவிதெல். 

Dis'tant, a. தூரமான, அலையான, நீட் 
டிள்ள. 
journey, தலைப்பயணம், sro Sour 
ணம். 
meaning, அலைக்கருத்து. 

relations, sரரத்துறவு,தொட்ட வுறவு. 
sight, தூரதிருட்டி, அலைப்பார்வை. 
as reserved, shy, கூச்சமுள்ள, நாண 
முள்ள. 
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to be distant, தலைத்தல், தூரப்படு 
கல். 

Dis'tant-ly, adv. grownw, தலையாய், தூ 
ர், அகல. 

Dis-taste’, s. ச lவையின்மை, வெறுப்பு, 
விருப்பின்மை, அசந்தோஷம். 

Dis-taste', v. a. வெறுத்தல், அருவருத் 
தல், அரோசிந்தல். 

as to offend, வெறுக்கச்செய்தல், கோ 
பமூட்டல். 

Dis-taste'ful, a. உவட்டிப்பான, உவா 
ந்திக்கத்தக்க, சுவையற்ற, 
looks, கோபமும். 

Dis-taste’ful-ness, s. saa Warew,Oa 
அப்பு. 

Dis-tem’per, s. வியாதி, ரோய், பிணி, 
உரோகம், பீடை. 
contagious, தொற்றுவியாதி. 

Dis-tem’ per, v. a. ரோய்ப்படுத்தல்; கு 
மழப்பம்பண்ணுதல். 
to disaffect, கோபமூட்டுதல். 

Dis-tem’per-a-ture, s. கணக்கேடு, வெ 

றி, மயக்கு; குழப்பம், ஒழுங்னம்; 
குணவினம். 

Dis-tend’, v. a. பருப்பித்தல், வீங்கப்ப 
ண்ணுதல், சரப்பித்தல், விரித்தல், ௧ 
வர்படுத்தல், நீக்குதல், பரப்புதல், பி 
ரித்தல், நீட்டுதல். 

Dis-ten-si-bil'i-ty, s. விரியத்தச்கதன் 
மை, பரப்பத்தக்கவியல்பு, விங்கத்த 
கீகதன்மை. 

Dis-ten’sion, s. (HSA, நீக்கம், விக்கம். 
Dis'tich, s. ஈர௭ப்பா. 

Dis-till’, v. a. வடித்தல், இராவகம்வடி 

SSO. 
liquors, காய்ச்சிவடித்தல், தெளித்தல் 
oils, தயிலமிறக்குதல், தயிலம்வடித் 
தல். 

Dis-till’, ». n. அளித்தல், தூறல். 

Dis-till'a-ble, a. sாய்ச்சத்தக்க, வடிக்க 
GSES. 

Dis-till-a'tion, s. srாய்ச்சுகை, காய்ச்ச 
ப்பட்டது. 

Dis-till’a-to-ry,d.பரனம்வடித்தற்குரிய. 

Dis-till’er, s.srய்ச்சவோன், வடிப்போ 
ன், வடிகட்வோன், சாரமிறக்கு 
வோன். 
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Dis-till’er-y, s. மதுபானம்வடிக்குஞ்சா 

லை, மதுவடிக்குஞ்குத்திரம், மதுபாக 
சாலை, மதுச்சாரம்வடிக்கும்முஸ்திது. 

Dis-till'ing, s. சாரம்வாங்குகை, © 
Dis-tinct', a. திர்க்கமுள்ள, வேறுவே 

ரேன, அலக்கமான, தெளிவான, திரு 

தீதமான, தனித்த, தனித்தனியான, 
வரையறையான, விகற்பமான. 
articulation, சொற்றிருத்தம், இருத்த 
மானவுச்சரிப்பு,; தீர்க்கவுச்சாரணம். 
natures, ee அதன 
தன்சுபாவம். 
reference, சித்திக்க குறிப்பு. 
to be distinct, தனித்தல், வேறுபடு 
தல், தெளிதல். 

Dis-tinc’tion, s. குறி, குறிப்பு, பிரிவு, 
பின்னம், வேற்றுமை, பேதம். 
as celebrity, ர்த்தி, றெப்பு, பேர், 
புகழ், மேன்மை, உயர்ச்9ி. 

Dis-tinct'ive, a வேற்றுனமைகாட்டுநிற, 
வரையறுக்கிற, Sshusenc_AQuyor 

எ, பகுத்தறிவுள்ள, 
Dis-tinct'ive-ly, adv. வேற்றுமையாய், 

விளம்பரமாய், வெளிவிளக்காய், த 
னித்தனியாய். 

Dis-tinct'ly, adv. தர்க்கமாய்,தெளிவாய். 
Dis-tinct'ness, s. தீர்க்கம்; திருத்தம், 

அலக்கம், நிதார்த்தம், விளக்கம். 
Dis-tin'guish, v. a. பகுத்தறிதல், பிரித்த 

றிதல்,வரையறுத்தல்,விசேடித்தறிதல் 
to be distinguished, பெயர்ப்படுதல், 
மேன்மைப்படுதல், ஒர்த்தியடைதல், 
சிரேஷ்ட wer se. 

Dis-tin'guish-a-ble, a. பகGுத்தறியத்தக்க, 
பஞகுக்கத்தக்க, வியக்கத்தக்க, காணக் 
கூடிய. 

Dis-tin'guish-ed, a. பெயர்பெற்ற, வி 
சேவித்த, பெயர்போன, Sig Dwyer 
ள், சிறந்த, சிரேஷ்ட மான. 

Dis-tin'guish-er, s. வரையறுப்போன், 
பகுத்தறிவோன், அண்ணறிவாளன்.. 

Dis-tin'guish-ing-ly, adv. பகுத்தறிவா 
ய், தீர்க்கமாய், பிரிவுபிரிவாய், வெ 
வ்வேறாய். 

Dis-tin'guish-ment, s. குறிப்பு, குதி, வி 
கற்பப்படுத்துகை. 

Dis-tort’, v. a. Som கிமெய்துய்ர் = 
தல். 
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as to bend, வளைத்தல், கவித்தல்; சவ 
ட்கதெல். 
the features; இசித்தல், சுழித்தல், 9 

GEE. 
an affair, Rr EN திருக்குதல், மா 

அபடுத்தல். 
a limb, திருப்புதல், CAPA Qe 

| ளித்தல். 
an author’s meaning, சருக்தைப்புர 
Osea. 
to be distorted, ரெளிதல், புரளாதல். 

‘Dis-tort’er, s. புரட்டன். 
Dis-tor'tion, 8. இசிப்பு; இழுப்பு; Qe 

ளிப்பு, ரெளிவு. 
muscular, இசிப்பு, ஈர்ப்பு, வலிப்பு. 
in language, பrைவழு, பாவைதத் 
திருக்கு; பாஷைப்புரட்டு. 

Dis-tract’,v. a. திமாறப்பண்ணுதல், க 
் லக்குதல், கலக்கடிபண்ணுதல், பிரி 

'த்தல், குழப்புதல், விலக்குதல். 
to be distracted, sQமாறுதல், தட்ட 
ழிதல், கலங்குதல், நிலைகுலைதல். 

Dis-tract’ed-ly, adv. பைத்தியமாய், உ 
ன்மத்தமாய், பித்தமாய். 

Dis-tract’ed-ness, s.  wனப்பைத்தியம். 
Dis-trac'tion, s. wனச்கலக்கம், கலக்க 

டி, தமொற்றம், க்கக் மலைவு, 
மனநிலைகுலைவு. 
as madness, பைத்தியம், உன்மத்தம், 
மத்தம். 

Dis-tract'ive, a. தமமொற்றமுண்டாக்கு 
இற, கலக்கடி.யான, குழப்புறெ. 

Dis-train’, s. sடனுக்குஆஸ்தியைப்பறி 

த்தல், கடனுக்குரெருக்குதல், பறித் 
தல், கடன் அறவிடதெல். 

Dis-train’ing, s. ற மண் 
 தெடுக்கை. 

Dis-tress', s. தயரம், வருத்தம், அன்ப 

ம், இடப இடுக்கண், மோ, இடும்பை, 
இடைஞ்சல், வியாகுலம், உலைவு, 2 
முற், இலேசம், இக்கட்டு. 
act of distraining, Rigs wid 
நித்தெடுக்கை. 

Dis-tress!, Ded. உலைத்தல், கலக்குதல், 
கலக்கடிபண்ணுதல், அலைத்தல், தன் 
பப்படுத்தல், வாதித்தல். 
by word; -நையப்பேசுதல், வைதல், 
ணத ல்ண்ணல், 

257 

DIS 

to be distressed, வருத்தப்படுதல், கி 
லேசப்படுதெல். 

Dis-tress’ed-ness, s. வருத்தம், இலேசம். 
Dis-tress'ful, a. sலக்கடியான,' உபாதி 

யான, தஅன்பமான, ரொக்காடுள்ள, 
இடமெபையுள்ள. 

Dis-tress'ful-ly, adv.. sகலக்கடியாய், வ 
ருத்தமாய். 

Dis-tress'ing, a. உவாதிப்படுத்தத்தக்க, 

வருத்தப்படுத்தத்தக்க. 
Dis-trib'u-ta-ble, a. பAர்ந்து கொடுக்கக் 

கூடிய, பாகம்பண்ணத்தக்க, பங்கி 
டக்கூடிய. 

Dis-trib'ute, v. a. பகஇர்ந்துகொடுத்தல், 
பங்கடுதல், கூறுபடுத்துதல், UGS 
தல். 
the chyle through the blood ves- 
sels; &c.; அன்னசாரத்தைக்கலப்பித் 

தல். 
liberally, தrாராளமாய்க்கொடுத்தல், வ 
ரையாதுகொடுச்தல், இறைத்தல்,சொ 
ரிதல், சம்பூரணமாய்ப்பகிருதல். 

Dis-trib’u-ter, s. கூறிடவோன், பாகஞ 
செய்வோன். 

Dis-tri-bi'tion, s. பங ௫௫, கூறுபாடு, ப 
Gia, பிரச், கொடை. 
of justice, fதிசெலுத்துதல், பதிலீடு 
பண்ணுதல். 

Dis-trib'u-tive, a. வ cgi oh கூறு 
'படுத்தத்தக்க, பகுக்கிற. 
justice, sடுநீதி, 'நடுநியாயம், பிரதிப 

"லன். 
pronoun, பிரிவுச்சுட்டு, 

Dis-trib'u-tive-ly, adv. பங்குபங்காய், 
தனிமையாய், வெவ்வேறாய். 

Dis'trict, s. ஊர், நாடு, தேயம். 
circuit of authority, மvrsrணம், சல் 
Ore.” hg: 

court, சல்லாநியாயஸ்தலம், தாலுக் 
கா. தப்ப 

Dis-trust’, s. ஏவநம்பிக்கை, ஐயம், Fb 

தேகம், சமுசயம். 

Dis-trust’, v. a. ஏவநம்பிக்கைப்படுதெல், 

ஜயங்கொள்ளுதல், சந்தேடித்தல், .௪ 
முசயப்படுதெல். 

Dis-trust’ ful, a. சக்தேகத்துக்கேதுவான, 

அசாத்தியமான, ஈம்பிச்கையற்ற 
G2 ft 
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Dis-trust’ful-ly, adv, sம்பிச்கையீனமா 
ய், அவ௩ம்பிக்கையாய். 

Dis-trust’'ful-ness, 8. அவநம்பிக்கை, ௪ 
ந்தேகம், சமுசயம், அசாத்தியம். 

Dis-trustless, a. அசாத்தியமற்ற, £6 
தேகமற்ற, சாத்தியமுள்ள. 

Dis-turb’, v. a. sகலக்குதல், அலட்டுப்ப 

ண்ணுதல், அலைத்தல், குழப்புதல், ௧ 
லைத்தல், தடைசெய்தல், euros 

அதல். 
to become disturbed, s’oைதல், குழ 
ம்புதல், குலைதல், தாறுமாறாதல். 

Dis-turb/ance, 8. sagan, கலாதி, குழ 
ப்பம், கலகம், கலக்கடி, தப்பு. 

in a village, or country, ஊர்க்கலகம். 
Dis-turb’er, s. சமாதானவிரோதி, குழப் 

யக்காரன், கலகக்காரன். 

in law, உறரிமைதடுப்போன், சுதந்திர 
விக்கினன். 

Dis-un’ion, s. பிரிவு, பிரிவினை, இசை 
வுகேடு, Osha, பின்னம், பொரும் 

தாமை, இணக்கமின்மை, முறிவு, 
அசங்கதம். 

Dis-u-nite’, v. a. svoைத்தல், பிரித்தல், 

குலைத்தல். 
Dis-uni-ty, s. sலைவு, பிரிவு; குலைவு, 

அன்னியொன்னிய௰மினமை. 
Dis-u'sage, s. இறந்துபடுதல், பழையன 

கழிதல், வழக்கொழிவு. 
Dis-use’, s. பயிற்கயில்லாமை;, பழக்க 

நீங்கல்; பழையனகழிவு. 
to fall into, வழங்காதுபோதல், குலை 

தல், கெடெல், இறத்தல். 
Dis-use’, v.4. வழங்காமற்க 

தல், பழச்கம்நீக்குதல். 
Dis-val’ue, v. a. இரயந்தணித்தல், கணி 

சங்குறைத்தல், அவமதித்தல் _ 
Dis-vouch’, v. a. மறுத்தல், எதிர்த்துச் 

சொல்லல், ஈம்பாதிருத்தல். 
Dis-wont!, v. a. மறுத்தல், UPESLEG 

தல். 
Ditch, s. அகழ், டங்கு, பள்ளம், அக 

ழி, பரிகை, அதர், வாய்க்கால். 
Ditch, v. a. அகழ்தல், கிடங்குபறித்தல். 
Ditch’er, s. ஓட்டன், அகழ்வோன். 
Di'tion, s. ஆளுகை, தத்துவம்,கட்டளை, 

ஒழுங்குத்திட்டம். 
Di'tone, s. இருதொனி, உபயவோசை. 
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Ditto, s. மேற்படி, அன்ன. 
Dit'ty, s. ஒர்பாட்டு, 
Di-u-ret'ic, s. சலபேதிம்ருந்து. 
Di-urn'al, s. இனவிருத்தாந்தப்புத்தகம், 

நாளாகமம். 
Di-urn'al, a. காளுக்கடுத்த, பகலுக்கு 

ய, தின, அன்றாடக. 
Di-urn‘al-ly, adv. rrடறும், தனந்த 

னம், தினந்தோறும், தினமும். 
| Di-u-turn’i-ty, 8. நெடுங்காலம். 
Di-van', 8. நSீதஸ்தலம், மந்தனமர்திரம், 
ஆலோசனைச்சாலை. 

Di-var'i-cate, v. n. sara Osa, கவை 
ப்பதெல், கவைத்தல். 

Di-var-i-ca’tion; s. கவர், கவை, 

Dive, v.n. சுழியோடுதல், சுழித்துவிழு 
தல், தாழ்தல், 
for gems, இரத்தினங்குளித்தல். 
for pearls, &c., முத்துக்குளித்தல், ௪ 
ல கல்ஸ்ளும்கிற்தல். 
into a subject, அழமாயாராய்தல். 

Diver, s. குளிகரரன். 
as student, ஆமமாய்ப்படிப்போன். 
a water fowl, Sன்னரப்பட்ி, 

Di-verge’, v.n. பிரிதல், கவர்விடுதல், வி 
sev. 

Di-verg’ence, s. sவர்வு, SMa, பிறிவு, 
படர்வு. 

Di-verg’ent, a. sவரான, விரிந்த, சாய் 
வான, புறங்கவிந்த. 

Di-verg’ing-ly, adv. சாய்வாய், விரிவா 
ய், பிரிவாய், 

Diverse, a. பலவிதமான, . நானாவிதமா 
ன், வேற்றுமையான, வேறுபாடான, 
வித்தியாசமான. 
matters, sரனாவிதகாரியம். 

Di'verse-ly, adv. பலவிதமாய், கானாவி 
தமாய், பேதமாய், பலதிக்காய். 

Di-vers-i-fi-ca'tion, s. பேதிப்பு, பேதம், 
வேற்றுமை. | 

Di-vers'i-form, a. வேற்றுருவான, விக 
ற்பரூபான, பலரூபான, வி தாணு 
ன, வேறுபாடான. 

Dievers! i-fy,v.a. பேதித்தல், வேறுபடு 

தீதல், விகற்பித்தல், விகாரஞ்செய் 
தல். 
to be diversified, DASA, வேறுபட 
தல். 
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Di-ver'sion, s. இலீலாவினோதம், விளை 
' யாட்டு, உல்லாசம்; பராக்கு, பொழு 
அபோக்கு, கொண்டாட்டம், கோ 
ரணி. 
as turning aside, பிரிவு, கவர்வு. 

Di-vers'i-ty, s. வேற்றுமை, பலவிதம், 
ரிபு, பேதம், பேதாபேதம், நானாவித 
ம், விகற்பம், வேறுபாடு. 
of opinion, எண்ணபேதம், வேற்றெ 
ண்ணம். 
of soil, climate, &c., நிலபேதம், பூ 

மிபேதம், தேசபேகம். 
Di-vert', ». a. திருப்புதல், பெயர்த்தல், 

விலக்குதல், திறியச்காட்டுதல். 
to amuse, பிரியப்படுத்துதல் . 
to turn off, இருப்புதல். 
one’s attention, பரரக்குக்காட்டுதல், 
பராக்குப்பண்ணுதல். 
a child, தாக்சாட்தெல், பராக்குக்கா 
ட்டதெல். 

Di-vert'er, s. Sருப்புவோன், பிரியப்ப 
டுத்துவோன். 

Di-vest', ». a. உரிதல், உரித்தல், கழற் 
அதல், பறித்தல்; இல்லாமற்போகச் 
செய்தல், அபகரித்தல், ப் ec 
க்கல். 

Di-vest'ure, 8. உரிவு, கழற்றுகை, பெ 

யர்ப்பு, பறிப்பு. 
Di-vid'a-ble, a. பிரிக்கக்கூடிய; பகுக் 

கத்தக்க. 
Di-vide’, ». a. பங்இடுதல், படிருதல், ௧ 

ண்டித்தல், சேதித்தல், பகுத்தல்; கூ 
அசெய்தல், சேதனம்பண்ணல், பிரி | 

தீதல். 
in arithmetic, ஈதல், பாசனஞ்செய்த | 

ல், பகுத்தல், பிரித்தல், 
into two, இரண்டாக்குதல், அத்தித் : 
தல், பாதியாக்கல். 
to classify, வகுத்தல், பகுத்தல். 

Di-vid'ed-ly, adv. பிரிவாய், பகுதியாய். 
Div'i-dend, s. பாகம், பங்கு, பாச்சியம், 
Di-vid'er, s. பகEுப்போன், பிரிப்போன், 

கூறிடுவோன். 
Di-vid'ers, 8. sவராசம். 
Div-in-a'tion, s. +O, குறி, சகுனம், 

நிமித்தம். 
by birds, பட்சொத்திரம். 
by ப் குடற்குறி. 
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by lizards, பல்லிச்சாத்திரம், பல்லி 
யேோசியம், நியித்தம். 
by palmistry, சாமுத்திரியம்,; கைக் 

குறி. 
Div'in-a-tor, s. நிமித்தகாரன், யோசி 

யன். 
Di-vine', 8. கர, வேதசாத்திரி, தேசி 

கன். 
Di-vine’, ». a. sட்டுச்சொல்லுதல், குறி 

சொல்லுதல், நியித்தம்பார்த்தல். 
to imagine, அள்விட்டறிதல், பிரமா 

ணித்தறிதல். 
by entrails, குடற்குறிபார்த்துச்சொ 
ல்லுதல். 
by lot, இருவளச்£ட்ப்போடுதல். 
by passing a string into an Ola book, 
கயிறுசார்த்துதல். 
by palmistry, aகவரைபார்த்துக்குறி 
சொல்லுதல், குறிசொல்லுதல், சாமு 
த்ீதிரிகாலக்கணம்பார்த்தல். 

Di-vine’, a. தெய்வீகமான, திவ்விய, ப 
ரம, இரு. 
body, Sருமேனி, திருமூர்த்தம். 
eye, திருக்கண், ஞானதிருஷ்டி, தே 
வகடாட்சம். 
illumination, Sானதிட்டி, ஆவிதரிச 
னம். 
injunction, தேவகட்டளை,தேவவிதி. 
instruction, Gானபோதனை, ஞான 
போதகம், ஞானோபதேசம். 
knowledge, மெய்ஞ்ஞானம், பேரறி 

வு, திவ்விய அறிவு. 
name; திருநாமம், 
presence, இருச்சமுகம், தேவசன்னி 
தானம், தேவமுன்னிலை, தேவசாநித் 
தியம். 

things, ஞானகாரியம், ல்நின்கர்ரி 
யம், தேவகாரியம். 
trial, தேவசோதனை. 
will, இருவுளம், தேவசித்தம். 
worship, தேவவணக்கம், தேவவழி 
பாடு; தேவாராதனை. 
indignation, தேவமுனிவு, தேவசா 
பம்: 

Di-vine'ly, adv. தெய்வீசமாய், தெய்வத் 
தன்மையாய். 

Di-vine'ness, s. தெய்வீகம், தெய்வத்து 
வம், ஞானம். 
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Di-vin’er, s. கட்டுக்காரன், கட்டாடி, ௪ 
ன்னதக்காரன், நிமித்தன், ல்ல 
கி, வெறியாட்டாளன் 

Diving; s. Gall, குளிப்பு, முழுக்கு, ௮ 
மிழ்ச்சி. 

Div'ing-bell, s. களிமணி. 
Di-vin'i-ty, s. கடவுள், தேவன். 

a body of, வேதசாத்திரம், கெதர் 
தம், கோட்பாடு, 
as divine nature, தெய்விகம், — 
த்துவம், தெய்வத்தன்மை, ' 

Di-vis-i-bil'i-ty, கூறுபடுந்தன் 
Di-vis'i-ble-ness, ™ ‘ மை, பிரிக்கக் 

கூடியதன்மை, அண்டிக்கக்கூடியத 
GOT COLD. 

Di-vis'i-ble, a. பகுக்கக்கூடிய, பிரிக்க 
க்கூடிய. 

Di-vi'sion, s. பரிலினை, பங்கீடு, பின் 

னம், ஈவு; கூறு, திறம், துண்டு, பகு 
தி, பதிர்ச்சி, பேதனம். 
as a distinct portion, பிரிவு, பகுதி, 
கண்டம், பேதம். 
in arithmetic, ஈqக்கணக்கு, பிரிவுக் 
கணக்கு; பாகாரம், பாசனம், பிரித் 
தல். 
of an army, படைவகுப்பு, பிரதணை. 
of a subject, வகை, பகுதி, பிரிவு. 

Di-vi'sion-al, பாகாரத்துக்கடுத் 
Di-vi' sion-a-ry, a ‘ த. 
Di-vi'sive, a. பிரிக்றெ, பகுக்றெ. 
Di-vi' Sor, 8. ஆரம், பாகம், ஆரகம், பா 

க்கம், பாசகம். 
Di-vorce’, s. விவாகமோசனம். 

bill of, தள்ளுதவின்ப்டு, பிரிப்புச் 
2.0, விராகபத்திரம், தொடராமுறி. 

Di-vorce’, v. a. விவாகமோசனம்பண் 
தல்; பெயர்த்தல், ஒழித்தல், ீச்கு 
தல். 

Di-vorce’ment, s. விவாகமோசனம், த 
ள்ளுதலவின்£ட்டு, 

Di-vore'er, 8. தள்ரூதலின்£ட்டக்கொ 
டுப்போன், விவாகமோசனபத்திரகா 
ரன். 

Di-vorc-ive, a. Sar er" 
டுக்கக்கூடிய. 

Di-vul'gate, a. 
DET ae 

Di-vul-ga tion, s. Io sd, பிரசங்கம், 
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Di-vulge’, .v. a. பிரசித்தம்பண்ணுதல் ; 
வெளியரங்கமாக்குதல்; பராசியம்ப 
COT SOY SEV. 

Di-vulg’ er," 6: வெளியரங்கமாக்குவோ 
ன், கூறுவோன், பிரசங்கி, . . 

Di-vul'sion, s. பிரிப்பு, பறிப்பு, aye 
பு, பிளப்பு. 

Di-vul'sive, a. திழிக்கக்கூடிய. 
Diz'en, v. a. அலங்கரித்தல், கோலம்ப 

ண்ணுதல், சிங்காரித்தல். 
Diz'zi-ness, s. BoGmocny, தலைச்சுழ 

DA, தலையுலாஞ்சல். 
Diz'zy, a. sடுக்கமுள்ள, Sank puget 

ள், சுழற்சியுள்ள. 
to be dizzy, Aறுுிறுத்தல், சுழற்றுத 

ல, குகையாதெல்,, வஞ்சன், நடு 
ங்குதல். 
as heedless, தோ ன்் 

Do; v. a. செய்தல், இழைத்தல், இயற் 

அதல், ஆக்குதல், சொக்க 
நிறைவேற்றுதல். i 
one a favor, or kindness, உபகாஞ் 
செய்தல், தயைசெய்தல். 
service, சேவகஞ்செய்தல், சேவித்த 
ல், பணிவிடைசெய்தல், - ஊழியஞ் 
செய்தல். 
away, தீர்த்தல், அடைத்தல், பரிகரித் 
தல், போக்குதல், நீக்குதல். 

Doc-i-bil’i-ty, அமைதி, பதிவு, ப 
Do'ci-ble-ness, “ ¢ தமை, படிவு. 

Do’ci-ble, பதமையான, பதிவான; 
Do'cile, 2 படியத்தக்க, பதவிய, 
Do-cil'i-ty, s. Sழ்ப்படிவு, அமைதி, ப 

a, பதமை, பதிவு. 
Doc'i-ma-cy, 8. உலோகங்களைச்சோதி 
SG WS Sens. 

Dock, s. கப்பல்செப்பனிடுந்துறை. 
as tail, கூழைவால். 

Dock, v. a. அனிவெட்டல், . கூழையா 
க்கல். 

Dock'-yard, s. கப்பல்செப்பனிபடங்க 
ரை. 

Docket, s. sாரியப்பொழிப்பு, கரறிய 
அட்டவணை, காரியக்குதிர்தத் காம ' 
அட்டவ 

Docket, v. a. க்கக், 
காரியக்குறிப்பெழுதுதல்.. 



DOG 

Doctor, s. வைத்தியன், பரிகாரி, பண் 

டிதன். 
of literature, ஆசிரியன், விற்பத்திமா 
ன், வித்தியாபோதகன்; வித்தியாவி 

ரத்தன். 
as a title, ‘sல்வித்தோச்சப்பட்டம். 

Doc'tor, v. a. பரிகரித்தல், வைத்தியஞ் 
செய்தல். 

Doc'tor-al, a. ஆசரியத்துவமான. 
Doc'tor-al-ly, adv. ஆசரியத்துவமாய். 
Doc'tor-ate, s. sகலாபத்திரிகை, ஆசிரி 

யத்துவம், விற்பத்தித்தவம். 
Doc'tor-ess, 8. மருத்துவிச்ச, வைத்திய 

ஸ்திரி. 
Doc'tor-ly, a. ஆசிரியத்துவமான, குரு 
SHA (paren. 

Doc’'tor-ship, s. ஆசிரியத்துவம். 
Doc'trin-al, s. போதனை, உபதேசம். 
Doc'trin-al, a. உபதேசத்துக்குரிய. 
Doe’trin-al-ly, adv. பேோதனையாய், Cur 

தீகமாய், கற்பனையாய். 
Doc'trine, s. பொதகம்; உபதேசம், கோ 

ட்பாடு, 

as learning, wig uu or. 
as tenet, கோட்பாடு, மதம். 
traditional, சம்பிரதாயம்,  பரம்பரி 

யம். 
Doc'u-ment, s. சzரதனம், பத்திரம், பத் 

திரிகை, உறுதி. 
authoritive, கற்பிதம், போதனை. 

Doc'u-ment, v. a. புராதனசாதனங்கொ 
டுத்தல். 
to teach, பெதித்தல், படிப்பித்தல். 

Doc-u-ment’al, புரரதனசாதனத் 

Doc-u-ment’a-ry,  ~ po pasta பத்தி 
ரிகைக்கடுத்த, போதனைக்கடுத்த. 

Do-dec'a-gon, s. தவாதசபுயகோணம். 
Dodge, v. 4. விலகுதல், மடிப்புச்செய் 

தல், குணிதல். 
Dodg’er, s. விலகுவோன். 
Doe, s. பெண்மான், பிணைமான். 
Doer, s. செய்றெவென், கருத்தன், கத் 

தா, கிருத்திகன். 
Doff, v. a. புவ களைதல், கடத்து 

தல். 
Dog, s.sாய், முடுவல் அணங்கன, சூரன். 

bobtailed, -க]ூழைநாய். 
a male, கடுவனாய், ஆண்றநரய், 
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Dog, v. சகுக்காட்தெல், வேட்டையாடு 
தல், தொடருதல். 
to tease; இலாசடிபண்ணுதல். 

Dog'day; 8. வேனில். 
Dog'ged, a. கெட்டகுணமுள்ள. 
Dog'ged-ly, adv, கோட்டரவாய், குறு 

வி, குறாவுதலாய். 
Dog’ged-ness, s. @@aa, க்கா 

வு, குறும்பு. 
Dog’ger-el, s. கெலிப்பாட்டு, வசைப் 

பாட்டு, 
Dog’ger-el, a. வசைப்பாட்டுக்கடுத்த, 

Dog'gish, a. srாயாட்டமான, நாய்ச்சம் 

தழுள்ள, நாய்த்தனமான; நராய்க்கோ 

லமான, அஷ்ட. 

Dog'-ken-nel, s. sாய்லிடு, மில்க்! 
வம், 

Dog'ma, 8. சமயவைராக்கியம், மதது 

ணிபு,; கோட்பாடு, பிடிவாதம். 

Dog-mat'ic, பிடிவாதமுள்ள, த 

Dog-mat'ic-al, tf : ற்குறிப்புள்ள, கோ 
ட்பாட்டுக்குரிய, எடப்புள்ள.. 

as arrogant, Qe வாதம். 
style, பிடிவாதமானவாக்கு, தத்துவ 

முள்ளவாசகம். 
Dog-mat'ic-al-ly, adv. பிடிவாதமாய், 

மேம்பாடாய். 
Dog-mat'ic-al-ness, s. ஓர்மமானஎடுப் 

பு) நிலைபிரியாமை. 
Dog-mat'i¢s, 8. பிடிவாதமானகோட் 

பாடு, 

Dog'ma-tism, s. பிடிவாதம், மேட்டி 
மை, மேம்பாடு, அடம். 

Dog'ma-tist, s. குரங்குப்பிடியன், பிடி 
வாதக்காரன்,; அடவாதி, குதட்டபெபி 
டியன. 
in religion, மார்க்காபிமானி, மதாபி 
மாணி, மதவைராவி. 

Dog'ma-tize, v. a. Aிச்சயித்துச்சொல்லு 

தல், பிடிவாதமாய்ப்பேசுதல். r 

Dog'ma-tiz-er, s. பிடிவாதி, பிடிவாதக் 
காரன், விடாவாதி. 

Dog'star, s. அவதி, சோதி, சுவாதி. 
Dog'-teeth, 8. வக்கிரதந்தம், வேட்டை 

ப்பல். 
Dog'-trot, s. sr யோட்டம். 
Dog'vane; s. வாயுகாட்டி, 

ட்டி. 

காற்றுகா 
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Doings, s. செய்கைகள், சரியைகள், ௩ 
டபடிகள். 

Dole, s. கொடை, பங்கு, ஈவு. 
Dole, v. பங்கிடுதல், பரிமாறுதல். 
Dole'ful, a. அக்கமுள்ள, அயரமான, ௪ 

ஞசலமுள்ள. 
Dole'ful-ly, adv. அக்கமாய், சஞ்சலமா 

ய், அயரமாய். 
Dole'ful-ness, s. sலக்கம், கவலை, துக் 

கம், கவல், சஞ்சலம், அக்கமயக்கம். 

Dole'some, a. அக்கமுள்ள, அயரமுள்ள, 
புலம்புள்ள. * 

Dole'some-ly,adv.தக்கமாய்,புலம்பாய், 
Dole'some-ness, 8. அக்கம், துயரம், பு 

லம்பு. 
Doll, $. பரவை, பொம்மை, பிரதிமை. 
Dollar, s. ஓர்சாணயம். 

Do'lor,.s. தக்கப்பாடு, புலம்பல், புல 
ம்பு, பிரலாபம். 

Dol-or-if'er-ous, a. புலம்பலுள்ள. 
Dol-or-ific, a. அக்கப்படுத்துகற, FE 

FO WIESE SM. 
Dol'or-ous, a. wனக்கோட்டரவான, ம 

னநோக்காடள்ள, அயரமுள்ள. 
Dol'or-ous-ly, adv. சஞ்சலமாய், துக்க 

மாய். 
Dolphin, s. ஓர்மின். 

as porpoise, sடற்பன்றி, 
Dolt, s. பேதை, மூடன், மடன். 
Dolt'ish, a. wமந்தமுள்ள, : மூடத்துவ 

மான. 
Dolt'ish-ness, 8. மந்தம், மூடத்துவம், 

மெளட்டியம். 

Do-miin', s. இராச்சியம், அரசனாட் 8, 
ஆளுகை, அரசன்முன்றில், அரண்ம 
னையைச்சூழ்ர்தகொல்லை. 

Dome, s. கோயில், SO, கும்மட்டம். 
in architecture, வlில்மச்சுமண்டபம், 
கும்பாகிருதியானமேல்மண்டயம். 

Do-mes'tic, s. வேலையாள், வீட்டுவே 
லையாள். 

in the plural, @M@wéeer. 
Do-mes'tic, a. வீட்டுக்குரிய, இல்லறமு 

ள்ள, இல்வாழ்வுள்ள;, இல்லொழுக்க 
மான. 

as one of the four orders of ascetics, | 

இல்தைமுள்ள, இல்வாழ்ஏள்ள,. இ | 
ல்லொழுக்கமான. 
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life, குடிமார்க்கம், குடிமுறை, இல் 
வாழ்க்கை, கிரகஸ்தம், இல்லறம். 
economy, order, &c., இல்லொழுக் 
கம், இல்லபோஷணம். — 
harmony, சமுசாரகன்னடை, மனை 
மாட்சி, இல்லொழுங்கு. 

Do-mes'tic-al-ly, adv. இல்வாழ்வாய். 
Do-mes'tic-ant, a. ஒரேசமுசாரத்துக்கு 

ரிய. 
Do-mes'tic-ate, v. a. யழக்குதல், பயிற் 

அதல், புறத்திணைப்பொருளை அகத்தி 

ற்பயிற்றல். 
to be domesticated, பழகுதல், பயி 
NSM, படிதல். 

Do-mes-tic-a'tion, s. பழக்கம், பயிற்றி, 
அப்பியாசம். 

Dom'i-cile, s. இல், வீடு, தங்குமிடம், 
வாசஸ்தலம். 

Dom’i-cile, i ர் 
Dom-i-cil'i-ate, ‘  § கடியேற்றுதல்,. 
Dom-i-cil'i-a-ry, a. வீட்டுக்கடுத்த, குடி 

யிருத்தற்குரிய. 
Dom'i-fy, v. a. இராசிமண்டலம்வகுத் 

தல். | 
Dom'in-ant, a. ஆட்சயொன, ஈாயகமா 

ன், ஆளுறெ. 
Dom'in-ate, v. a. ஆளுதல், மேற்கொள் 

CREO. 
Dom-in-a'tion, s. ஆட்சி, இராசரீகம், 

ஆளுகை, கொடுங்கோன்மை. 
Dom'in-a-tive, a. ஆளுகிற, ஆட்சியு 

ள்ள. 
Dom'in-a-tor, s. அதிகாரி, ஆளூுவோ 

ன்; அதிபன், பிரதானி. 
Dom-in-eer’, v. a. ஆளுதல், அதிகாரஞ் 

செலுத்துதல், க்க 

அதல். 
Dom-in-eer’ing, a. கொடுங்கோன்மை 

யுள்ள, அகங்காரமுள்ள, மமதையு 
ள்ள. 

Do-min'ic-al, a. ஓய்வுநாளைக்காட்டுிற., 
letter, Sாயிறாட்சரம். 

Do-min’ion, s. இராச்கவ்ுரர்ெத்னுல்: 
kingly power, ஆரூகை, ஆட், ஆ 
ணை, இராசரீகம். 
as territory, இராச்சியம், அரசாட்ி, 
இராச்சியபாரம், பிரபுச்துவம், கர்த்த 

 தீதுவம். 



DOO 

an order of angels, «7139 @q59wit. 
Do'na-ry, a. ரேர்த்திக்கடனான. 
Do-na'tion, s. ஈகை, ஈவு, கொடை, ௩ 
ன்கொடை, விசர்ச்சனம், உதவி, ௨ 
பகாரம், தத்தம், தியாகம். 
a deed of, சானபத்திரிகை, தியாகசா 
தனம். 

‘in charity, sானம், மகமை. 
as legacy, மrரணசாதனக்கொடை. 

Don'a-tive, s. wa), தானம், கொடை, 

ஆதனம். 
Do-nee’, s. sன்கொடைவாங்குவோன், 
தியாகம்பெறவோன்; ஆதினமனுப 
விப்போன். 

Donk’ey, 8. sமுதை, கத்தபம், வேசரி. 
Donor, s. ஈசையாளன், உபகாரி, உ 

தாரன், தியாகி, விசர்ச்சனன், தாதா. 
Dont, (Contraction of do not.) வே 

ண்டாம், செய்யேல். 
Do'ny, s. தோணி, சம்பான். 
Doon, s. தீர்ப்பு, தீர்மானம், தீர்வை, 

ஆக்கனைத்தர்ப்பு. 
final ruin, அழிவு, ஈரகாக்கனை, யா 
தனை. 

Doom, ». a. குறித்தல், திர்த்தல், தீர்ப்பு 
ச்சொல்லுதல், திர்மானமிடுதல், விதி 

தீதல். 
Doom'ful, a. அழிவுள்ள, யாதனையுள்ள. 
Dooms'day, s. sீதிசெலுத்துநாள், தீர்ப் 

yore, நியாயத்தர்ப்புமாள், Siena 
சொல்லும்நாள். 

Door, 8. கதவு, கபாடம், வாறி, வாயில். 
frame, கதவுநிலை. 
two-leaved, இரட்டைக்கதவு, ANG 
கதவு, மடிப்புக்கதவு, மடக்குக்கதவு. 
narrow door, or gap, இடுக்கவாயில், 
அருநரெறி, கடறு, இடங்கர். 
sill, வாயிற்படி. 

Door'case, s. sதவுநிலை. 
Door'-keep-er, s. வாயில்காப்போன், 

கடைகாப்போன், அவாரபாலகன், 
முறைகாரன. | 

Door'-lock, s. sதவுப்பூட்டு. 
Door'-post, s. sதவுநிலை. 
Door’-sill, s. படி, கழ்வாய்தற்படி. 
Door'-yard, 8. முற்றம், முன்றில். 
Dor’ic, a. ஒருவகைக்கட்டுவேலை, ஒர் 

வகைச்ரசிற்பவேலை. 
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| Dor'man-cy, s. அமைதி, செயலின்மை, 
சேட்டையின்மை, ௮அசலனம். 

Dormant, a. தூங்குகிற, தூக்கமுள்ள, 
மறைந்த, அபாவனையான, இயக்கம 
ற்ற, சேட்டையற்ற, 
latent, concealed, &c., பு தையலான, 
குக்குமமான, மறைவான. 

Dor'mi-tive, s. தரக்கங்கொடுக்குமருந் 

அ, அயில்மருந்து, நித்திராவிஷதம். 
Dor'mi-to-ry, 8. சயனமண்டபம், தயி 

லிடம், பள்ளியறை, பள்ளிமண்டப 
ம்; சயனசாலே. 
a burial place, wwrனஸ்தானம், கல் 
Veo, இடுகாடு. 

Dor'mouse, s. ஒர்விதசுண்டெலி, சுண் 
டன். 

Dor'sal, a. முதுகுக்குரிய. 
Dose, s. ஒருதரங்கொடுக்கும்அளவான 

மருந்து. 
Dose, ». a. பிரமாணமாகமருந்துபகுத் 

அக்கொடுத்சல், குளிகையுருட்டுதல். 
Dot, s. புள்ளி; ர்க ச்ம் பொட்டு, 

பொறி, குற்று. 
Dot, v. a. புள்ளிபோடுதல். 
Do'tage, s. மூப்பிலுண்டாங்குழந்தைத் 

தனம், விருத்தாப்பியச்சீராட்டு. 
Do'tal, a. Fதனத்துக்குரிய, சீதனஆட் 

சியான. 
Do/tard, s. மதிதளர்க்தோன், குழந்தை 

தீதனக்ழெவன், மதிமருண்டவிருத் 
தாப்பியன். 

Do'tard-ly, adv. wதிதளர்வாய், பலவ 
அதியாய். 

Do-ta'tion, s. £தனங்கொடுத்தல், தரு 
மதாபரிப்புக்குப்பணங்கொடுத்தல். 

Dote, s. wrap te மாதல், மதிமயங்கல், 

அறிவுகுன்றுதல். 
excessive love, அதிெசமாய்நெசித்தல். 
ina bad,sense, மோதித்தல், சாயித்தல் . 

Dot'er, 8. மvாணுட்டக்காரன், மதிமயங் 
தினேன், தளர்க்தோன். 

Dot'ing-ly, adv. மிகநெசமாய், காமாது 
ரமாய், மதிமயசக்கமாய். 

Doub'le, s. இரட்டிப்பு, இரட்டி, இரு 
மடங்கு, இணை. 
as a fold, மடிப்பு, சுருக்கு. 

Doub'le, v. a. இரட்டித்தல், இரட்டதெ 
ல், இருமடங்காக்குதல். 
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Double, 4. இரட்டையான, உபயமா 

pe I டித்த; இருமடங்கான. 
chin, மடிக்ததாடி, இரட்டைத்தாடி. 
dealer, இரண்டகம்பண்ணுறெவன், 
கபடன், வஞ்சகன். 
dealing, இருமனம், இரண்டகம், கப 
டு, வஞ்சகம், ரெருடு. 
door or gate, AறகGுக்கதவு, மடிப்புக் 
கதவு. 
inference, அனுமானானுமானம். 
lines, Qs wal, துவிதரேகை. 
meaning, உபயார்த்தம், (இருவினைப் 
பொருள், சிலேடை, ஈரடிப்பயன். 
minded, இருமனமுள்ள, கவர்பமெ 
னமுள்ள. 
seam, இரட்டைத்தையல். 
threaded cloth, இரட்ட, இரட்பெபு 
டைவை. 
teeth, S@L வாய்ப்பல்,கதுப்புப்பல். 
tongued, இருநாவுள்ள, இருவாக்கா 
ன, வஞ்சனையுள்ள. 
trouble, ஒருவேலைக்கிருவேலை, இர 
ட்டித்ததொந்தரை, இலாசடி. 
two in one, இரட்டை. 

Doub'let, 8. உள்ளுடை, உட்சட்டை, 
சோடு, இணை. 
in printing, &c., இரட்டித்துவருவது. 

Doub-loon’, 8. ஓர்நாணயம். 

Doub'ly, adv. இரட்டையாய், இருமட 
ங்காய், இரட்டியாய். 

Doubt, s. சந்தேகம், ஐயம், சங்கை, ௮ 
சாத்தியம், சமுசயம், அயிர்க்கை, ௮ 
னுமானம், இருமனம் 

Doubt, ». n. ஐயப்படுதல், சமுசயப்ப 
டுதல், சந்தேதித்தல், அயிர்க்கைகொ 

ள்ளுதல், அனுமானித்தல். 
Doubt'a-ble, a. சந்தேகமுள்ள;, சமுச 
.. யப்படத்தக்க, சமுசயமுள்ள. 
Doubt’er, s. சந்தேதி, க் கா 

ள்வோன், ஐயுறுவோன். 
Doubtful, a. சக்தேகப்படத்தக்க, சம 

சயமுள்ள. 
aspect, ஜயக்காட்9ி, சம்தேசக்குறி, 

Doubt'ful-ly, adv. ஜயமாய், சந்தேகமா 
ய், சமுசயமாய், ஜயுறவாய், இருவி 
னையாய். 

Doubt'ful-ness. s. ஜயம், | சந்தேகம், ௪ 
முசயம், அசாத்தியம். 
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Doubt'ing-ly, adv. ஐயமாய, சந்தேக 
மாய். சமுசயமாய், அசாத்தியமாய். 

Doubt'less, a. சr்தேகமில்லாத, squid) 
ல்லாத, அசந்தேகமான. 

Doubt'less-ly, adv. உண்மையாய், மெ 
ய்யாய், சந்தேகமின்றி. 

Dough, s. பிசைந்தமா. 
Dough’-bak-ed, a. QmésDoars, ௨ 
ரமில்லாத,பதமையான,இளக்கமான. 

Dough'nut, s. எண்ணெய்ப்பூரிகை, ௭ 
ண்ணெய்யில்வெந்தபலகாரம். 

Dough'ti-ness, 8. eரம், தைரியம். 
Dough'ty, 4. தைரியமான, வீரமான, ப 

லமுள்ள, மேன்மையுள்ள, மகத்துவ 
மான. 

Dough'y, a. sன்றாய்வேவாத. 
Douse, ». a. Gீரிற்பாய்ச்சல், நீரிவிதெல். 

in seamen’slanguage, பாயிறக்குதல். 
Dove, s. புர, கபோதம், புறவம். 

௦௦, புறாக்கூடு, புருவ, 
house, புரமாடம். 

Dove'like, a. புருப்போன்ற, புமுவடி 
வான. 

Dovetail, s. கழுந்து, பசம்பை,  உடுக் 
கைக்கழுந்து. 

Dove’ tail, ». a. பசம்பைகடாவுதல். 
Dow’a-ger, 8. அரசன்கைமை, கைம்பெ 

ண்கூறுபெற்றவிதவை. 
Dowdy, s. லங்கெட்டவள், அப்புக் 

கெட்டவள். 
Dow’dy, a. பரசாங்கற்ற, அப்புக்கெட் 

ட, £த்துவமற்ற. 
Dowel, s. ஆர்ப்பு, நென்பு. 

mortice for, பொளி, தொளை, 
Dower, 

8. > தனம், ீதனாஸ்தி. Dow'er-y, 
Dow'ry,. 

given by the husband, பரிசம், பரிசு. 
a dowry deed or contract, €sarg@ 

லை, தேனவுறுதி, ீதனசாதனம். 
Dow’er-less, a. ¢sனமற்ற, 
Dow'las, s.இரட்டெச்சணறுற் புடைவை. 
Down, 8. மெல்வியஇறகு, .மெல்லியவு 

ரோமம், தவி, குருத்திறகு, ள் 
Gy இறகின்ரொய்மயிர். “oot 
of a swan, அன்னத்தாவி. 
of thistles, &c., பஞ்ச, வத்த 
கள். 
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on fruits, சண; 

as large, open fields, 
மனானபூமி. 

bank of sand, wணற்கரை, மணற்கு 
ன்று; மணற்களம், மணற்சார்பு. 

மைதானம், ௪ 

Down, adv. தாழ; பணிய, மே, சரி 
வாய். 

up and down, இங்குமங்கும்; மேலு 
ங்கீழுமாய். 

Down'cist, a. கநாணமுள்ள; குறாவிய, 
அக்கமுள்ள, தலைகுனிந்த 

Downfall, s. eீழ்ச்ி, soni றக்க 
ம்; Meliss பாழ்; அழிவு; சங்காரம். 

Down'fall-en, a. Apes, அழிந்த, பாழ் 

தீத. 
Downhill, s. இறக்கம், சாய்ப்பு. 
Down’hill, a. இறக்கமுள்ள, சாய்ப்புள் 

ள், தாழ்வாமமுள்ள. 
Down'look-ed, 4. sச்கமான, அணுவில், 

. அக்கமுள்ள, அதோமுகமான. 
Down'ly-ing, 8. சயனவேளை. 
Down'right, a. கேரான, சட்டமான, 
 நிச்சயமுள்ள, திர்மானமுள்ள, உறை 

ப்புள்ள, முற்றான, ro மன 

ந்திறந்த. 
lie, படுபொய், திர்க்தபொய், அறப் | 
பொய். 
villain, தீர்க்தகள்வன், ae Gorin, ப 
டிகள்வன். 

Down'right, adv. செங்குத்தாய், முற்றா 
ய், தெளிவாய். 

Down'right-ly, adv. தெளிவாய், கெட் 
டியாய், வெளியாய். 

Down’'-sit-ting, 8. உட்காந்திருக்கை, 
Down’ ward, a. Sழான, பணிந்த, பதி 

வான, தாழ்ந்த, 
course or tendency, Sழக்கதி, அதோ 
கதி. 

Downward, adv. Sழே, பணிவாய், ப 

திய, தாழ. 
Down'y, a. மெல்லியஇறகுள்ள, மெல் 

லியரோமமுள்ள, சுணையுள்ள, பூஞ் 
சறெகுள்ள, அரவிபோன்ற, அவிகி 
றைந்த. 

Dow'ry, s. (see Dower. ) தெனம். 
Dox-o-log'ic-al, a. தேவஸ்துதிக்குரி 

ய, மங்கலதுதிக்கடுத்த, சுமங்கல 
மான. 
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Dox-ol’o-gy, s. மங்கலத், தேவமங்க 
லம், மங்கலபாடல், தேவதுதி, பல் 
லாண்டுி. 

Dox'y, s. வேசி, பரத்தை, 
Doze,.v. n. அயிலுதல், அஞ்சுதல், கண் 

அங்குதல்,கண்படுதல்,கண்வளர்தல். 
Doz'en, 8. பன்னிரண்டு, அவாதசம். 
Doz'er, s. sண்தூங்குநிறவன், சோம் 

பன், சோம்பேறி, 
Doz'i-ness, s. sண்தூக்கம், ெதுயில்த் 
தன்மை, நிரம்பாததுயில். 

Doz'ing, s. தூக்கம், சோம்பு. 
Doz'y, 4. தக்கமான, மந்தமான, சோ 

ம்பான. 
person, sூக்கமுள்ளவன். 

Drab, s. sம்பளிப்புடைவை, கம்பலப் 
புடைவை. I 
as a prostitute, வேர, கணிகை. 
a dowdy, அப்புக்கெட்டவள். 

Drab, a. கம்பலநிறமுள்ள. 
Drab’‘ble, v. a. மண்ணில்விழவிட்டுடு 

ழுத்துஅழுக்காக்கல். 

Drachm, 

Drachma, 8. 

Dram, 

Draco, 8. ஒர்கட்சத்திரம், கற்கடகவி 
ராஜ, ஒர்கொள்ளிவாய்ப்பேய். 

Dra-con'tic, a. சாந்திரவருடத்திற்குரி 
‘w, சந்திரனோட்டத்திற்கடுத்த. 

Driff, s. கோது, கழுநீர், மண்டி, கசா 
ளம், ste 

Draft, s. இழு 
as ketch bi or ae இலிபி, சட்டம். 
of men, பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்கள். 
as bill of exchange, உண்டியல், செ 
ல், கிள்ளாக்கு. 
of a ship, மrரக்கலமிதக்கத்தக்கரீர். 
horse, இழுவைக்குதிரை, பண்டிப் 
பரி. 

Drift, v. a. சட்டங்கட்தெல், எல்லைக 
ட்தெல், குறிப்பெழுதுதல், oat 
தெடுத்தல். 

Drag, 8. இழுப்பு, ஈர்ப்பு, railing 
for land, பரம்பு, நிரவுபலகை, ' 
a net, கரைவலை, வீச்சுவலை. 

Drag, v. a. இழுத்தல், ஈர்த்தல், சாம்புத 
ல், வலித்தல். 

தானம் ஓர்நிறை. 

apt 2 ¢ 
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Drag’gle, v. a. மண்ணில்விழுத்திடமு 

தீதுஅழுக்காக்குதல். 
Drag’net,.s. sகHரைவலை, இழுவைவலை. 

Drag’on, 8. பறவைநாகம், குக்குடசற் 
பம், ஓர்நட்சத்திரம், கோபி, ஒரி, 
fly, அம்பி. 

Drag'on-ish, a. குக்குட சற்பம்போன்ற. 

Drag’on-like, a. பறவை நாகம்போன்ற , 
தீமையான, மூர்க்கமான. 

Dra-goon’, s. போர்வீரன், போர்ச்சேவ 

கன், இராவுத்தன். டூ 
Dra-goon’, v. a. அன்புறுத்தல், பலபந்த. 

மாய்ககழ்ப்படுத்தல், பலபந்தம்பண் 

ணுதல். 
Drain, s. வாய்க்கால், கால்வாய், மதகு, 

நீர்த்தாழ்வு, கோமுகை, அம்பு, சல 
தாரை. 

Drain, 2.4. ஒழுக்குதல், வடித்தல், உற 
த்தல், உலர்த்தல். 
off, தெளித்தல், வடிகட்தெல், வடித் 
தல், வற்றச்செய்தல், 
exhaust, வற்றிப்போகப்பண்ணுதல், 

Drain, v. n. ஒழுகுதல், வடிதல், 
Drain'a-ble, a. தெளிக்கத்தக்க, வடிக்க 

தீதக்க. 
Drain'age, s. தெளிப்பு, வடிப்பு. 
Drake, s. ஆண்தாரா, ஆண்வாத்து. 

small piece of artillery, QpுLSரங்கி, 
Dram, 8. ஓர்நிறை. 

of spirits, ஒருமிடறுபானம், மஸ்து. 
Dri’ma, 8. sாடகம், கூத்து, பரதசாத்தி 

ரம், அபிநயம், வாசாப்பு. 
Dra-mat’ic, se தத்தித் 
Tee ra: a. : ETL. SSRIESOSS. 

performance, sLனம், நாடகம். 
performer, sாடகன், அபிஈயன், கா 
டகாப்பியாசி, நாடக, கூத்தன், GL 
னன. 

Dra-mat’ic-al-ly, adv. srLகமுறையா 
ய், பரதசாத்திரமுறையாய். 

Dram’a-tist,s. srடகராசிரியன், நாடக 
ப்புலவன். 

Dram’a-tize, v. 4. srடகம்பாடுதல். 
Dra'per, 8. சவளிவத்தகன், புடைவை 

வியாபாரி. 
shop, சவளிக்கடை, புடைவைக்க | 
COL... 
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Dra'per-y, 8. உடுப்பு, புடைவை, புடை 
வைநறெசவு, சத்திரந்தருகை, சித்திர 
ப்படம், தூக்கம், தொங்கல். 

Dras'tic, a. பெலனுள்ள,வலிமையுள்ள. 
Draught, s. இழுப்பு; ஈர்ப்பு, இழுவை, 

அணிவகுப்பு, மதகு, ஒர்செய்யுள். 
a drawing, படம், இத்திரம். 
of fishes, ஒருமுறைபிடிபட்டமிீன். 
of money, உண்டியல். 
a plan, சட்டம், ஒழுங்கு. 
of water, கடிப்பு; ஒர்தரம்பானம்ப 
ண்ணுமளவு. 
rough, சரவையெழுத்து, குறிப்பெழு ' 
தீது, பரும்படியானவெழுத்து. 
depth of water for a ship, மரக்கல 
மிதக்கத்தக்க, மரக்கலநீச்சளவுமீர். 

Draught, v. a. சட்டங்கட்டெதல், குறிப் 
பெழுததல். 

Draughts, s. சொக்கட்டான். 
Draughts'man, s. முதிப்பெழூதுவெடன், 

கூலிக்கெழுதவோன். 
Draw, 5. இழுப்பு, a pens. 
Draw, v. a. இழுத்தல், ஈர்த்தல், ரீட் 

தல். 
to derive, deduce, Jறப்பித்தல், பெ 

அதல், வருவித்தல். 
to suck, முலைப்பாலுண்ணல். 
a bill, உண்டியலெழுதல். 
petition, மvன்றாுட்டெழுதுதல். 
back, பின்னிடுதெல், பின்வாங்குதல், 
விலகுதல். 
blood, இரத்தம்வாங்குதல். - 
breath, மூச்சுள்ளேவாங்குதல், பூரக 
ஞசெய்தல். 
from premises, press, அனுமானி 

தீதல், அனுமதித்தல். 
in asa whirlpool, சழித்துவாங்குத 

ல், & ழித்திமுத்தல். 
in, சாம்புதல், வலித்தல், உறிஞ்சுதல், 
தீகாக்காட்கெல். 
near, சேருதல், ட்டதெல், அணுகுத 
ல், சருவுதல். 
on, இட்டுதல்,சமிபித்தல்,வருவித்தல். 
off, பிரித்தல், விலக்குதல், வடிக்குத 
ல், தெளித்தல். 
lines, Sறுதல், வரிறேதல். 
UP, தூக்குதல்; உயர்க்துதல், பமைவ 

குத்தல். 
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a noose, உருவுசுருக்கிழுத்தல். 
out of a case, or sheath, உருவுதல், 

வாங்குதல்; இழுத்தல். 
off, as liquor, தெளித்தல், வடித்தல், 
ஊற்றுதல், பாய்ச்சுதல். 
out, எடுத்தல் , இழுத்தல், வாங்குதல், 

மீட்தெல், அணிவகுத்தல். 
one over to a party, வசப்படுத்தல், 

அணைத்தல், சேர்த்தல். 
a picture, படமெழுதுதல், இத்திரம் 
Osea. 
a plan, சட்டங்கட்டதெல், அருவங்க 

ட்கெல், aw cnr si Ose. 
toddy, கள்ளுவ டியச்செய்தல், பத£ீரி 
DE GSO. 
together, கூட்தெல், திரட்டெல். 
up documents for one, எழுதிக்கொ 
டுத்தல். — 
water, &c., மொள்ளாதல், அள்ளுதல். 

to become drawn out, or stretched, 

எகுதல், THEM, நீளுதல். 
to draw one up, as a well-beam, ஏகு 
தல், எஸஃ்குதல். 

water as a ship, மரக்கலம்அகாதத்தி 
லமிழ்தல், மரக்கலமீச்சளவுரீரிலயிழ் 
தல். 

Draw’back, s. sழிவு, குறைவு. 
Drawbridge; s. இமுவைப்பாலம். 
Draw'ee, s. செல்லேற்போன், உண்டி 

யற்£ட்டுக்கொள்வோன். 
Draw'er, s. யெட்டியறை, இழுப்போ 

ன்,  இறைப்போன், அள்ளுவோ 
or, சாம்புவோன், சாம்பி, உண்டிய | 
லெமுதுவோன், எழுதவோன். 

Drawers, s. (pl.) சல்லடம், உட்காற்ச 
ட்டை, நிசரா. 

Drawing, s. Aத்திரப்படம், இலிபி, இ 

லேகை, எழுத்து, படம், இழுவை, உ 

அப்பு, குறிப்பு, வரைதல், 
of a liquid, தெளிப்பு, தெளிவு, வா 
GEO. — | 
master, Qத்திராசாரி, சத்திரஉவாத்தி, 
ஓவியன், ஒவன். 
lines in, ஒவியம், ரூபுரேகை. 
room, கொலுமண்டயம், சத்திரமண் 
ப்பம், FUT MOOT LL tb. 

Drawl, s. சோம்பல்வார்த்தை, இழுத்த 
ப்பேசுதல, குரல்நீட்டிப்யபேசுதல். 
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Drawl, v. சோம்பலாய்ப்பேசுதல். 
Draw'-net, s. senza/%v, இழுவைவலை. 
Dray, s. சறுிற்பண்டி. 
Dray'horse, s. ApgுAிற்பண்டிப்பறி. 
Dray'man, 8. சிறுரற்பண்டியோட்டு 

வோன். 
Dread, s. அச்சம்; பயம், பயங்கரம். 

of death, wvrணச்கெடி. 
Dread, v. அஞ்சுதல், பயப்படுதல்) தி 

கைத்தல், கலக்கடிப்படுத்தல், கெடி 
டித்தல், அச்சுறல். 

Dread, a. பயப்படத்தக்க; அஞ்சத்தக் 

க, எங்கத்தக்க, கலங்கத்தக்க, கெடி 
ககதீதக்க, கலக்கடிப்படத்தக்க, பய 

ங்கரப்படத்தக்க. 
Dread'ful, a. பயப்பாடள்ள, ஏக்கமான, 

அஞ்சத்தக்க. 
death, பயங்கரமானமரணம், தன்ம 
ரணம். 

Dread'ful-ly, adv. யயஙகரமாய், ஏக்க 
மாய், 

Dread'ful-ness, 8. பயப்யாடு, ஏக்கம், 
கெடி, அச்சப்பாடு, 

Dread'less, a, பயமில்லாத, தைரியமு 
ள்ள, தணிவுள்ள, அஞ்சாத. 

Dréam, s. கனவு, சொப்பனம். 
as fancies, eணெண்ணம், மனோர 
தியம், மனோராச்சியம். 

Dréam, v. கனவுகாணுதல், சொப்பன 
ங்காணுதல். 
as to imagine, லணண்ணங்கொள் 
CHEV, மனோராச்சியம்பண்ணுதல். 
he would not even dream of doing it, 
அவன் அதைக்கனவிலஞ்செய்யான். 
to be sluggish, சொோம்பலாயிருத்தல். 

Dréam’er, s. சொற்பனதரிரி, சொப்ப 
னக்காரன், சோம்பன், மனோராச்சி 
யவதி. 

 Drea'ful, a. சொப்பனமுள்ள, மாய் 
கையுள்ள. 

Dream’ing-ly, adv. சோம்பாய், கவலை 
மீனமாய், மனோரதியமாய். 

+ Dréam'less, a. சொப்பனமற்ற, நனவு 
ள்ள, சாக்கிரதையுள்ள. 
Dréar, a. மருளரூள்ள, மந்தமான, வாடி 

ன, GUM or, ஆஅுதலற்ற. 
Dréar'i-ly, adv. wனத்துயரமாய், துக்க 

மாய். 
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Dréar'i-ness, 5. அக்கம், சஞ்சலம். ' 
Dréar'y, 4. பயங்கரமான, துக்கமான, 

சஞ்சலமான; பாழான. 
Dredge, 5. இழுவைவலே. 
Dreg’gi-ness, s. sசாளம்; மண்டி, ௮ 

டையல். 
Dreg’ gish, | மண்டியுள்ள, கசாளமு 
Dreg'gy, a. ¢ ள்ள, சேறுள்ள, கலங்க 

லான. 
Dregs, s. (pl.) மண்டி, சக்கை, வண் 

டல், சேறு, கூளம். 
worthless matter, seb; தள்ளு 

es oh 
Drench, v. a. தோய்த்தல், குளிப்பித்த 

ல், ஈரமாக்கல். 
to physic, மிகவிரேசனஞ்செய்தல். 
to be drenched, yaa தேர்தல், 
ஊறல். 

Dress, 3. உடை, உடுக்ப், உடுபுடை 
வை, அணி, ஆடை. 
maker, தையலாள், 
பொல்லன. 
one fond of dress, கோலாகலன், ௮ 
லங்காரப்பிரியன், குசாற்காரன். 
home dress, Sீட்டுடை. 

Dress, v. உடுத்தல், அணிதல், தரித்தல், 
புனைதல். 

to adjust, or make strait; நேராக்க 
ல, ஒழுங்குப்படுத்தல், சரியாக்கல், 

to adorn, கோலங்கட்டுதல், Geran 
் யணிதல், சோடித்தல், சிறப்பித்தல், 

புனைதல், பூணுதல். 
one, தரிப்பித்தல், கோலம்புனைவித்த 
ல், அலங்கரித்தல், கோலஞ்செய்தல். 
food, சமைத்தல், 9050, பாகம்ப 
ண்ணுதல். 
a lamp, சோடித்தல். 
a wound, காயங்கட்டுதல், இரணமா 
ற்றுதல், பரிகரித்தல். 

as a butcher, அப்புரவுபண்ணுதல்,க 
ழிவகற்றல், ரோன்றுதல். 

Dress'er, s. வண்ணமகன். 
a table, Sன்பண்டங்களைவைத்துஎத் 
தனப்படுத்தும்பீடம். v 
of wounds, இரணவைத்தியன். 

தையற்காரன், 

Dress'ing, s. உ௫ுத்தல், உடுப்பு, உடை, } 

புடைவை. 
a wound, பரிகரிப்பு. 
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a correction, ஆக்கினை, தண்டனை. 
Dress'ing-boy, s. வண்ணமகன், கோல 

ஞ்செய்வோன். 
Dress'ing-maid, s. வண்ணமகள், கோ 

லஞ்செய்வாள், கோலம்புனைபெண். 
Dress'ing-room, s. காக 
அறை, அணிபூணறை. 

Dress’y, a. குசாலுள்ள, ஓய்யாரமான, 

ஒயிலுள்ள. . 
Drib'ble, ». n. அளித்தல், தளி.தங்கல், 

அளிதுளியாய்விழுதல், அறல், பொ 
Ase. 
to slaver, வாய்நீர்வடிதல். 

Drib'blet, 8. சேடம், பங்கு, சொச்சம். 
Drib'bling, 8. அளிப்பு, அவலை, தூவல்: 
Drier, 8. உணக்குவது, வாட்டவது, 
கோடை. 

Drift, 8. அடையல், கொழியல். 
of dust, பூதூளி, தூளிப்படலம். 

of sand, or snow, கும்பி, கும்பம், கு 
வியல், மிட்டு, மேடு, 
as aim, நோக்கம், போக்கு. 

Drift, v.a. ஒதுக்குதல், தெள்ளுதல், 
தெரித்தல். 

Drift, ». n. ஒதுங்குதல், கொழிதல், கு 
விதல். 
ashore, அடைதல், ஒதுங்குதல். 

Drill, 8. தமரூசி, அறப்பணம், பொத்த 
லூசி, கடுத்தலூசரி, கல்லுளி, கன்னக் 
கோல். 
as training; யுத்தாப் கய்; 

Drill, v. a. தமறிடுதல், அருவுதல், அவா 
ரமிடுதல், தொளைத்தல் கன்னக்கோ 
MOSH, கல்லுதல், etter Ope", 
குயிறல். 
scholars, பாடம்போற்றல், Shas 
Asse. 
soldiers, &c., படைபயிற்றல், ஆயு 
தபரிட்சைசெய்தல், சிரமம்பயிற்றல், 
யுத்தாப்பியாசப்படுத்தல். 
in husbandry, பத்திபத்தியாய்வித்திடு 
கல். 

Drilling, s. தொளைப்பு, தமரிடுகை, யு . 
த்தாப்பியாசப்படுத்துகை ,அணியணி 
யாய்வித்திடுகை. 
as coarse cloth, பருதaற்புமைவை. 

Drink, s. . பானம், பானியம், பருகுவ. 
ன, அவை. 
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strong, சாராயம், உலொட்டி, தீநீர், 
சுராபானம். 

Drink, v. a. குடித்தல், பருகுதல். 
to imbibe, or absorb, க௭த்தல், உ 
இிஞ்சுதல், கொள்ளுதல். 
to receive, உட்கொள்ளுதல். 
excessively, மிகக்குடித்தல், வெறிக் 

கக்குடித்தல். 
| toddy, கள்ளுூணல், சுராபானம்பண் 

ணல். 
to drink in, விருப்பத்தோடுகேட்ட 
ல், கருத்தாயுட்கொள்ளல். 

Drink'a-ble, a. குடிக்கத்தக்க, பருகத்த 

க்க. 
Drink’er, 8. க (யன், மதுபானன், களி 

யன், குடிகாரன், வெறியன். 

Drink’ing, s. குடிப்பு, பானம்பண்ணு 
கை, உறிஞ்சுகை. 
cup, பானபாத்திரம். 
trough, நீர்த்தொட்டி, பாத்திரம். 

Drip, t ஒழுக்கு, அளிப்பு, வடி 
Drip'ping, கை. 

Drip, v. a. ஒழுகவிடதெல், ஒழுக்கல். 

Drip, v. 2. வடிதல், ஒழுகுதல், அளித்தல். 

Drive, s. சாரி, உலாத்து, உலா, சவாரி. 
to take a drive, zrரிபயொதல், சவாரி 
போதல், பவனிபோதல். 

Drive, v. a. அரத்துதல், கடவுதல். 
a beast, or cattle, செலுத்துதல், ஓட் 
டுதல், ஊருதல். 
away, தள்ளுதல், அரத்துதல், பறக்க 

டித்தல். 
out of the way, ஒதுக்குதல், கலைத்த 
ல், விலக்குதல். 
in a nail, ஏற்றுதல், கடாவுதல், இறு 
க்கல், அறைதல். 

Drive, v. n. டட bated ஓட்டப்ப 
Osea. 

torush violently, பாய்தல், சள்ளுதல், 

in a carriage, சரரிபோதல். 
as aim at, எண்ணிக்கையாயிருத்தல், 
ரேரச்சமர்யிருத்தல்: 

Drivel, s. உமிழ்நிர், andr. 

Drivel, vn. வாயூறுதல், வாய்நீரொழு 
குதல், வாய்நீர்வடிதல். 
at the corners of the mouth, sn 

anual sv, கொடுவாய்வடிதல். 
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Driv'el-er, s. வாய்நீர்வடியன், சாற்று 
வாயூற்றி, பேதை, மூடன். 

Driver, 8. பாகன் சாரதி, செலுத்துவோ 

ன், அரத்துவோன், சூதன். 
in mechanics, இயக்குஞ்சக்கிரம், B 
eG). 

Driv'ing, s. செலுத்துகை, தாத்துகை, 
இயக்குகை. * 

Driz'zle, v.n. மித்தல், அறல், SONS 

தல், சிலுலுத்தல். 
Driz'zling, s. அமிப்பு, தூறு, சகரம், தி 

லவலே. 

Driz'zly, a. aளிதுளியான, துறலான. 
Droll, s. கோமாளி, ரநொன்னைக்காரன், 

மையாண்டிக்காரன். 
Droll, ».n. சரசம்பண்ணுதல். 
Droll, a. sளினமுள்ள, குணாம்புதலுள் 

or, UG Osu Gm. 
fellow, @@mL!. 
to be droll, கோரணிகாட்டூதல், கோ 
மாளம்பண்ணுதல். 

Droll’er-y, s. swore, கோமாளம், கோர 
ணி, கோரம்பலம், சேட்டை, ஈளின 
ம்; குணாமைபு, சொட்டை, பாவைச் 
கூத்து. 

Drolling-ly, adv. sளினமாய், பரிகாச 
மாய், விடப்பாய். 

Droll’ish, a. sளினமான, பரிகாசமான. 

Drom'e-da-ry, s. ஒருதிமில்ஓட்டகம். 
Drone, s. ஆண்ஈ. 

as a person, சோம்பன், தூமதக்கார 
ன், மடியன். 
a sound, மந்தஓசை,வண்டிசைஒசை. 

Drone, v.n. சொம்புதல், லீணாய்த்திரித 
ல், மந்தோசையிடுதல். 

Dron’ish, a. தாமதமுள்ள, சோம்பலா 
ன, சோம்பான. 

Dron'ish-ness, 3. தாமதம், சோம்பு, தி 
யிர். 

Droop, 1. n. உலருதல், வாடுதல், கண் 

அஞ்சுதல், தலைதாழ்தல், கண்தங்கு 
தல், குறாவுதல், சோர்தல், சோம்புத 
ல், தளர்தல், இயங்குதல், தொய்தல், 

இளைத்தல். 
with exhaustion, &c., குழைதல், ௪ 
வங்குதல், சோர்தல். 
as the head, sல’oைsாலுதல், தலைதூங 

குதல். 
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as the limbs, சொரர்தல், guise, க 
ருவிகழலல். 

Droop’ ing, 5. சோர்வு, தளர்ச்சி, தியக்க 
ம், துயாடி, தூக்கம். 

Drop, 8. அளி, திவலை,. சொட்டு, ஒழு 
க்கு. 
of rain, மழைத்துளி, திவலை. 
of water, Fீர்த்துளி. 
a part of a gallows, பெரறிக்கிறயல 
கை, தூக்குண்போனிற்கும்பலகை. 
for the ear, srதிற்தொங்கணி, 

Drop, v. a. விழவிடெல். ॥ 
as drops, அளித்தல். 
as a leak, ஒழுக்குதல். 
to leave, abandon, விட்விடுதல், 
போகவிடுதல், கைவிகதெல். 
in a word, இடையிலேபேசுதல்., — 
to lose, போட்டுவிடுதல், இழத்தல். 
to be dropped, or lost, கைசோர்ந்து 
போதல், கைபறிதல், வழுவுதல். 

Drop, ». n. விழுதல். 
from a leak, ஒழுகுதல். 
copiously, சொரிதல், பொழிதல். 
off, உதிர்தல், விழுதல். 
to die suddenly, சடுதியாய்ச்சாதல், 
அவமாய்மரித்தல். 
in, or come unexpectedly, தற்செய 
லாய்வருதல், சடியாய்வருதல், ஙி 
னையாதிருக்கவருதல். 

Drop’ping, s. ஒழுக்கு, அளிப்பு, Spay, 
உதிர்வு. 

Drop’si-cal, a. rFீர்ப்பிடிப்புள்ள, அதை 
ப்பான. 

Drop'sy,s. வீக்கம், அதைப்பு , ஈராமயம், 
பாண்டு, நீர்க்கோவை, நீரேற்றம். 
in the abdomen, 6770, மகோதரம், 

Dross, 8. இட்டம், கழிவு, மலம், கறை, 
அரு, மஷ்டு, களிம்பு. 
of iron, இரும்புக்கிட்டம், அயமலம், 
இரும்பூறல், அயமஷ்டுி. 

Dross'i-ness, s. vலினம், கறை, அரு, 
களிம்பு; அழுக்கு. 

Dross'y, a. கறையுள்ள; களிம்பான, ௧ 
ளங்கமுள்ள. 

Drought, மழையொறுப்பு, கோ 
Drouth, ப் வேனில், வறப்பு, 

கானல், அநாவிருஷ்டி, ஈாவாட்ச, 
வாள்வு 
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a severe drought, sகங்கோபை, ௮ 
ருங்கோடை, கானல். 

Drought’i-ness, s. sானல். 
Drought'y, 4. wழைத்தாழ்ச்சயொன, கா 

ந்தியான, அகுத்கோையான, வற 
ப்பான. 

Drove, s. கூட்டம், ளை, இராஜ, திரள். 
Drover, 8. ஆமொடுமுதவியவோட்டு 

வோன், பசுவணிகன், கோவர்த்தக 
ன், கோவசியன். 

Drown, ». 4. தாழ்த்துதல், தாழ்த்திக்கொ 

ல்லல், அமிழ்த்துதல், அழுக்குதல், 
Drown, ». n. தாமுதல், மாழுதல்; aw 

GEV, அமிழ்ந்துதல், ஆழ்தல், மூழ் 
குதல். 

Drowse, v. n. Sor MUGEN, அஞ்சுத 
ல், தயிலல். 

Drows'i-ly, adv. தூக்கமாய், உறக்கமா 
ய், நித்திரையாய், சோம்பாய். 

Drows’i-ness, 8. உறக்கம், அக்கம், தூ 
ங்கல், மந்தம், சோம்பல், மயக்கம். 

Drows'y, a. மந்தமுள்ள, சோம்புத்தன் 
மையான, நித்திரையுள்ள. 
headed, மந்தமான, தூக்கமான, சோ 
ம்பான. 
person, சோரம்பன், ஆலயென், தூக் 
க்கமானவன் 
to be drowsy, தாங்குதல், சோம்பு 
தல், 

Drab, s குத்து; இடி, அடி, மொத்து. 
Drub, ». a. குத்துதல், இடித்தல், அதுக் 

குதல், அடித்தல். 
Drub’bing, s. 99, தண்டம், இடி,கு 

த்த, ஆக்கினை. 

Drudge, s. வேலைகாரன்; அடியன், தொ 
மும்பன், குற்றேவலாள். 

Drudge, v. n. sடsையாட்டப்பதெல், பி 
ரயாசப் படுதல். | 

Drudg’ er-y, 8. கடையாட்டம்; சற்றே 
வல், ஊழியம், தொழும்பு. 

Drudg'ing-ly, adv. sமையாட்டமாய், 

குற்றேவலாய். 
Drug, 8. மருந்து, ஒளடதம், மருந்துச்ச 

ம்பாரம். 
prepared, or compound, செய்கைச் 
சாக்கு, லைப்புமருந்து. 

Drug, v. a. மருந்துச்சரக்குவகையெழு 

திக்கொடுத்தல., 
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Drug'gist, s. மருந்துச்சரக்குலியாபாரி. 
Druid, s. ஐரோப்பையரின்பூர்வகுருப் 

பட்டம். 

Dru-id'ic-al, a. ஐஜரோப்பையரின்பூர்வ 
குருப்பட்டத்துக்குரிய. 

Dri'id-ism, 5. ஐரோப்பையரின்பூர்வகு 
ருகோட்பாடு, 

Drum, s. தோற்கருவி, 
small in the middle, உடுக்கை. 

with two heads, இருகட்பறை, மே 
ளம், மத்தளம், மிருதங்கம், பேரிகை, 

முழவு முரசு. 
one head, ஒருகட்பறை, தம்பட்டம், 
இடம்மானம், உறுமி. 

cordage, வார், வி, வள், வலி. 
stick, வாச்சியமடிக்குந்தடி, குணில், 

கடிப்பு, முழவுக்கம்பு. 
Drum, 2. 2. பறைதட்டெல், பறையடி 

தீதல், மத்தளமடித்தல், பொறித்தல், 
இடித்தல், முரசறைதல். 

Drum'mer, $. பறையன், பறைகாரன், 
பறைதட்டுவோன். 

Drak,  வெறிமயக்கமான, வெ 
Drunk’en, “ ¢ நியான. 

to get drunk, வெறியெடுத்தல், வெறி 
யாயிருத்தல். 

Drunk’ard, s. seflwesr, வெறியன், வெ 
றிகாரன், மத்தன். 

Drunk’en-ly, adv. வெறியாய், வெறிம 
யக்கமாய். 

Drunk’en-ness, s. வெறி, வெறிமயக்கு, 
களியாட்டு, குடிவெறி, மதுமயக்கம், 
மஸ்து. 

Dry, 2. a. காயவைத்தல், உலர்த்துதல், 
வாட்டுதெல், காய்ச்சுதல், சுவற்றுதல், 
தீய்த்தல், உணக்கல், வரட்டுதல், வ 

அத்தல். 
Dry, v. n. கரய்தல், LAGS, வாததெல், 

வற்றுதல், வரளூதல். 
UP, சுவறுதல், இஞ்சுதல், வற்றுதல். 
as a wound, pustule, &c., ஆறுதல், 
வடுவிடுதல், வற்றுதல். 

Dry, a. காய்ந்த, நீர்ப்பிடியில்லாத, வர 
ண்ட, இஞ்ச. 
not rainy, மழையில்லாத, கோடை 
யான. 
not juicy, சாரமற்ற,  யசையில்லாத, 
சாறில்லாத., 
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without tears, sணணீரில்லாத. 
thirsty, விடாய்த்த, தாகமுள்ள. 
unadorned, சேரடிப்பில்லாத, Hou 

பற்ற, இலக்கணமத்ற. 
ground, or land, உலர்தரை, வன்பா 
ர், வன்பால். 
sticks for fuel, ara, Sasi சல் 
வி, சப்பி. 
spot, in a river, தட்டை, மேடு, த 
டர், தட்டி. 
as sarcastic, உறைப்புள்ள. 
to make dry remarks, பட ப்பேசல், 
வன்சொல்வழங்கல், சடப்பேசல். 
a pustule, or wound, sGுன. 

Drying, s. sாய்ச்சுகை, வாட்கை, ௨ 
ணக்குகை. 

Dry'ly, adv. காய்வாய், உறைப்பாய், க 
டினமாய். 
as sarcastically, உறைப்பாய், கார்ப் 
பாய், கடினமாய். 
without embellishment, Pou Sear. 

Dry'ness, s. sரய்ச்சல், காய்வு, arf, 
கான்றியம், காங்கை. 
barren, unadorned, இலக்கணமில் 
லாமை, சாரமின்மை, சிறப்பின்மை. 
want of ardor, வேகமின்மை, பற்றி 
STEN, உணர்ச்சியில்லாமை. 
want of juice, சாரமில்லாமை. 
want of rain, மழையில்லாமை. 

Dry’-nurse, s. கைத்தாய், வளர்த்ததாய், 
ஊட்டுந்தாய். 

Dry'shod, a. தொடுதோல்தவளாத, கா 
ல்நனையாத. 

Dual, a. goals, உபய. 
Du-al’i-ty, s. இருமை, இரண்டு, பிரிவு, 

பேதம், பின்னம், அவிதம், 
Dwar-chy, s. Du greg A. 
Dub, v. a. அடித்தல், உத்தியோகத்தினி 

யமித்தல். 
to give a name, பெயரிடுதல், நாமஞ் 
குட்டதெல், நாமதாரணைசெய்தல், oT 
மந்தரித்தல், பட்டந்தரித்தல். 

Du'bi-ous, a. இருமனமுள்ள, சந்தேக 
மான, ஐயுறவுள்ள, சமுச்சயமான, ட 
லநினைவான, தயா தெளிவ 

ற்ற. 
to be dubious, சந்தேதித்தல், ஐயுறுத 
ல், பலநினைவாகுதல். 
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Di’ bi-ous-ly, adv. சக்தெகமாய், sour | 
ய், சமுசயமாய். 

Du'bi-ous-ness, s. சந்தேகம், உறுதியி 

ன்மை, நிலையாமை, ஜயம். 
Du'bi-ta- ble, a. சமுச்சயமான, அசாத் 
தயமான, சந்தேகமான, உறுதியில் 
லாத. 

Ducat, s. ஓர்காணயம். 

Duch’ess, s. ஒர்பட்டக்காறி, 
Duchy, s. ஓர்பட்டக்காறனுடைய அர 

சாட்சிக்குட்பட்டதேசம். 
Duck, s. பெண்தாரா, தலைவளைப்பு. 

sea, கடற்றாரா. 
wild, காட்டுச்சாரா. 

a stone, நீரில்தத்தெறிகல். 
as canvass, இரட்டுநூற்புடைவை,ப 
ருக்கன்புடைவை. 

Duck, v. தொய்த்தல், அமுங்கியெழுத 

ல், தாழ்தல். 
Duck’ing, s. தோய்ப்பு, அமுக்கம். 
Duck'-leg-ged, a. கறுங்காலுள்ள. 

Duck'ling, s. தாராக்குஞ்ச, விடைத்தா 
ரா. 

Duct, s. fீர்க்குழில், வாய்க்கால். 
of the body, sரம்பு, இரத்தநரம்பு. 
Ductile, a. வசப்படக்கூடிய, படியக் 

கூடிய, வசையக்கூடிய. 

flexible, இழுபடக்கூடிய, கம்பியாக் 
கப்படக்கூடிய, மிருதுவான. 

Duc’tile-ness, s. qஏsலத்தக்கதனமை, ப 

ரவத்தகு மத இழுபடுந்தனமை, 
பசுமை. 

Duc-til'i-ty, 8. பதமை, பதிவு, இளக்க 
ம, இணக்கம், அடித்துமட்டக்கூடி 
யதன்மை, பசுமை. 

Dudg’eon, 8. குற்றுவாள், சமுதாடு, ௧ 
ட்டாரி. 
as malice, கோபம், தாங்கல், விசன 
ம், பழி, வன்மம், வயிர்ப்பு. 
to take in dudgeon, எரிச்சல்சகொள் 
ரூதல், தாங்கலடைதல். 

Die, s. கடன், கடமை, வருமதி, செ 
ல்லுமதி,நிலுவை, இறை, வரத்து. 
as debt, கடன்; செல்லுமதி,சேருமதி. 

Die, a. நேரான, போகவேண்டிய, ௨ 
ரிய, ஏற்ற, நியாயமான, து 

‘ ண்டிய, SG wile. 

money, வருமதி. 
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proper, தகுந்த, 
order, வரிசை, அணி, நிரை, பந்தி. 
in due time, ஏற்றவேளையிலே. 

Die, adv. நேராக, சரிநேராக. 
east, ரேர்திழக்காக. 

Dwel, 5. தணிப்போர், இருவர்போராட் 
டம். 

Duel, v. தனிப்போராதெல், : இருவர் 
போராகிதெல். 

Da'el-er, 5. தனிப்பே ற்ன்ன்.ச 
Diel-ist, னிப்போராளி. 
Di'el-ing, s. இருவர்போராட்டம். 
Du-et’, - இருவர்கூடிப்பாமம் இ 
Du-et'to, சைப்பாட்டு. 

Dug, 38. விலங்கின்மடி, செருத்தல், ம 
டி; ஆபீனம். 

Dike, s. இறைமகன், We: தலைவன். 
Dike'dom, 5. இறைமகன் அரசு. 
Dul'cet, a. இனிய, தித்திப்பான, மதுர 

மான, சுவைத்த, திம், மாதுறியமான. 
in music, ஒத்திசையான. 

Dul-ci-fi-ca'tion, 8. இனிப்பாக்குகை, 
சுவையாக்குகை, இன்னிசையாக்கு 
கை. 

Dul'ci-fy, v. a. இிச்சிப்பாச்குர்ல், சுவை 

, ப்பித்தல். 
Dul'ci-mer, 3. தம்புரு. 
Dull, v. a. மந்தமாக்குதல், மழுக்குதல். 
Dull, a. மந்தமுள்ள, ௮சமந்தமான, ம 

ழுங்கலான, அூக்கமான, மகதிழ்ச்சிய 
ற்ற, சோம்புதலான, தெளிவற்ற, 
blunt, விவேக மில்லாத, கூர்மையற்ற. 
not bright, மங்கலான. 
sleepy, தக்கமான. 

weather, மந்தாரம்; மப்பு, பூங்காரம், 
மூய்சாப்பு. | 

Dull'ard, s. மந்தன், தாமதக்காரன், மூ 
டன், திமிரன், மடன். 

Dull'ness, 8. மந்தம், மழுங்கல், தகம் 
தம். 
of intellect, அவிவேகம், மந்தம், மூ 
டம், அசமந்தம். 
of feeling or system, ஆயாசம், சோர் 
வு; தளர்ச்சி, சோம்பு, திமிர், அங்கல். 
want of a point or edge, மமுங்கல், 
நழுங்கல், மொட்டை. 

Dul'ly, ad.  மந்தமாய், சோம்பாய், அ 
விவேகமாய், மழுக்கலாய். 



DUN 

Daly, adv. தகுதியாய், ஏற்றவிதமாய், 
நேராய், 

Dumb, 4. ஊமையான, மூகையான, மூ 
ங்கையான. 
person, ஊமை, மூலை, மூங்கை, 
to strike dumb, wலைக்கச்செய்தல், 

பிரமிக்கச்செய்தல்,வாயடைக்கச்செ 
ய்தல், 

Dumb’-bells, s. srங்கொண்டப்பியாரி 
க்குங்கருவி, சோம்பகற்றி, 

Dumb'ly, adv. ஊமையாய், மெளன 
மாய். 

Dumb'ness, s. ஊமைத்தனம், மூகம், 
மெளனம், பேசசின்மை. 

Dump, 8. மனத்துயர், அக்கஇசை, WES 
ம், மனக்கலக்கம். 
as absence of mind, பராக்கு. 

Dump’ish, a. மந்தமான, சுவர்ணைகெட் 
ட, அக்கமான. 

Dump'ish-ly, adv. சோம்பாய், சுவர்ணே 
கேடாய், மனத்துக்கமாய். 

Dump‘ish-ness, 8. மந்தம், இமிர்; மனச் 
சோர்வு. 

. Dump'ling, s. 5. பூரி, சுருட்ப்பணிகாரம். 
Dump'y, a. கட்டையான, குள்ளமான. 
Dun, 5. விடாதகண்டன், அரிப்பு, அல 

ட்டு, 
Dun, v. 4. அலட்டதெல், ரெருக்குதல்,அ 

ரித்தல். 
Dun, 4. மங்கலான,  கபிலமான,; ௧௫ 

மைகலந்த, செங்காருள்ள, ஊதா, 
cow, கபிலைப்ப௫௪. 

Dunce, 8. மூடன், மதிகெட்டவன, 
மெளட்டியன், மிலேச்சன். 

Dun'cer-y, s. மோட்டுத்தனம், மந்தம், 
மடமை, பேதைமை, மெளட்டியம். 

Dung, 8. oh, சாணகம், சாணம். 
of animals in general, L§,(alow term). 
human, மலம், நரகல், கஷ்டம், 
of a horse, elephant, camel, இலத்தி, 
of cows and buffaloes, szrாணி, சாண 
கம். 
of asses, dogs, cats, &c., விட்டை. 
of sheep, hares, bats, rats, squirrels, 
பிழுக்கை. 

of birds, fowls, lizards, எச்சம். 
Dung, v. a. எருப்போதெல், மலங்கழி 

SEO. 
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Dungeon, s. GpamsAaneenrm, கா 
ர்சக்கரகம், காராகரம், 

Dung‘hill, s. எருக்கும்பி, குப்பைமேடு, 
எருக்களம். : 

a mean abode, பாழ்லிடு, 
Dung’hill, a. எருக்களமான ,எருவுள்ள. 
Dung’'y, 4. அழுக்கான, மலமுள்ள். 
Dun‘nage, s. மwரக்கலத்தினேற்றினசா 

மான்தாங்கி, பட்டடை. 
Dun‘ner, s. விடாதகண்டன், அலட்டி 

வோன், நெருக்குவோன், அரிகண் 
டம்பண்ணுவோன். 

Dun‘ning, s. அரிப்பு, அலட்டு, நெருக் 
தியை. 
as curing fish, smருவாடாக்கல், மீனு 
ணக்கல். 

| Duo, s. தவா, அவயம், அவி. 
in singing, இருவகைக்தேம். 

Du-o-dec'i-mo, a. பன்னிரண்பெறமு 
ள்ள; அவாதசமுள்ள. 

Du-o-lit'er-al, a. ஈரெழுத்துள்ள, அவி 
யட்சாமுள்ள. 

Dupe, s. சமடன், எய்க்கப்படுவோன், 
பேதை, மண்ணை, மடன். 

Dupe, ».a. எய்ப்புப்பண்ணுதல், எய்ப் 
புக்காட்கதெல், எய்த்தல், ஏமாற்றுதல். 

| Da'ple, a. இருமடியான. 
Di'pli-cate, s. gang, பிரதி, 
Dii'pli-cate, v. a4. . இரட்டித்தல், மடித் 

தல். 

| Dwpli-cate, a. இருமடங்கான, இரட் 
டையான. 
ratio, வருக்கவிததம். 

Du-pli-ca’ tion, s. இருமடங்கு, அவை 
தம். 

Di'pli-ca-ture, s. ம௭ப்பு, இருமடங்கு. 
Du-plic’i-ty, 8. Gன்னொன்றுபின்னொ 

ன்றுகூறுகை, இரண்டகம், நெரிடு, 
புரளி, மடிப்பு. 

Du-ra-bil'i-ty, s. ஏசையாநிலை, சாசுவ 
தம், நிலையுடைமை, அழியாமை, 

Di'ra-ble, a. உறுதியுள்ள, அசையாஙி 
லையான, நிலைமையுள்ள, ௮சலமான. 

Dii'ra-ble-ness, 8. ரம், நிலைமை. 
Du'ra-bly, adv. அழியாமையாய்,. நிலை 

மையாய், நிலைக்கத்தக்கதாய், 
Durance, s. மறியல், தடுப்பு, நிலைக் 

கை, தரிப்பு. 
12 + 



DUT 

Durrant’, s. மிடுக்கன்புடைவை, அழு 
த்தினஆட்மெயிர்ப்புடைவை. 

Du-ra'tion, s. நீளிப்பு, நிலை, A, நி 
லையுள்ளதனமை. 

of life, ஆயுள், வாழ்நாள். 
Dire, v. n. (see Endure.) fீ௭த்துநிற் 

றல். 
Du-ress’, s. நெருக்கம், மறியல். 
Daring, prep. rீளிப்பு, நீட், அளவு, 

மட்டு, காலஇடப்பொருள்தரும்ஏழா 
ம்வேற்றுமையுருபு. 
yesterday, Ca pmorad vy ற் 
டில், நேற்றுவரையில். 

Dusk, 5. மாலைமயக்கம், கருமான் FG 
தியிருள், மைமல். 

Dusk, a. மைமலான, மங்கலான, கருக 
லான, மயங்கலான. 

Dusk’i-ly, adv. anwar, செங்கல்ம 
ஙகலாய், கருகலாய். 

Dusk'i-ness, s. wங்குளம், மந்தாரம், ம 
ங்கல், மாலைமயக்கம். 

Dusk’ish, a. மைமலான, மந்தாரமான. 

Dusk'ish-ly, adv. மைமலாய், பூங்கார 
மாய். 

Dusk'ish-ness, s. பூங்கார்; மப்பு; மந் 

தாரம், மங்குளம். 
Dusk'y, a. sகருseலான, மங்கலான், அக் 

கமான. 
color, கபிலம், மங்கல், கருமைகலந் 
தசெம்மை, ஊதா. 
evening, sருsSுமாலை. 
to grow dusky, கருகுதல், மைமலர 
தல். 

Dust, s. stor, துகள், புழுதி, அ, தா 
ளம், தூளி, னு, பொடி, அம். 
as earth, we. 

Dust, v. a. அடைத்தல், அழுக்ககற்றல். 
as sprinkle with dust, தரவுதல், தூள் 

அவுதல். 
Dust’-brush, வாருகோல், துடைப் 
Duster, . பம், சோதினி. 
Dust'i-ness, s. தூசிபிடித்ததன்மை. 
Dust’-man, s. அழுக்குவாருவோன். 
Dust'y, a. srfwirer, api aa sabe அக 

ளடைந்த. 
Dii'te-ous, a. கடனான, ‘i 

கீழ்ப்படிவான, கடப்பாடான, ௮ 
மைவான. 
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Di'ti-ful, a. கடமையுள்ள்,கட்டுப்பாடு 
ள்ள, அமைவுள்ள, மரியாதையுள்ள. 
daughter, அமைந்தபுத்திரி, சற்புத் 
திரி. 
son, அமைகந்தபுத்திரன் , சற்புத்திரன். 

Di'ti-ful-ly, adv. கடமையாய், கணிச 
மாய், மரியாதையாய். 

Di'ti-ful-ness, s. கடப்பாடு, £ீழ்ப்படி 
வு, கடமை, அமைவு. 
as respect, sணிசம். 

Di'ty, s. கடமை, கடன், செய்யவேண் 
ows, உரிமை, பொறுப்பு, கடப் 
பாடு, 

on goods, தீர்வை, ஆயம், சுங்கம். 
of soldiers, சேவகம். 
as function, தொழில், 

Du-um'vir, s. இருதலைவரிலொருபிர 
தானி. 

Du-um'vi-rate, s. 2 i a ee 
கை, 

Dwarf, s. குள்ளன், கட்டையன், குட் 
டையன், குறளன், குறியன், குஞ்ச 
ன், கூழையன், வாமனன். 

Dwarf, v. a. றப் பித்தல், குறுக்குதல், 

Dwiarf'ish, a. கட்மையான, குட்டை 
யான, குறளான, குறுமையான, குள் 
ளமான. 
to be dwarfish, Gறகுதல். 

Dwirf'ish-ly, adv. கGுறுமையாய், An 
மையாய், Seer wisi 

Dwarfish-ness, 8. குஞ்சத்துவம், er 

ம், GID. 
Dwell, v. n. GRU GES ; வாசம்பண் 

ணுதல், உறைதல், தங்குதல், நிலைத்த 
ல், வசித்தல். 
on, இந்தித்தல், தாற்பரித்தல். 

Dwell'er, s. வrாசம்பண்ணுநிறவன், வா 
A, வசிப்போன். 

Dwell’ing, ry வாசம், இருப்பு, இருப்பி 
டம், தானம், நிலையம், பதி, இரகம், 
உறைவிடம், விசயம் 

Dwell'ing-house, s. SO, வாசம், வதி. 

Dwell'ing-place, s. வrசஸ்தலம். 

Dwin'dle,v.a. குறைத்தல்,சறுப்பித்தல். 

Dwin'dle, v.n. குறைதல், றுகுதல், 
மெலிதல், அறுத்தல், சுராங்குதல். 
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Dwin'dled, a. குறைந்த, சருங்னெ, A 
அன, மெலிந்த. 

Dye, s. சாயம், நிறம், வன்னம். 
Dye, ு. 4. சாயங்காய்ச்சுதல், சாயந்தோ 

ய்த்தல், சாயந்திர்தல், நிறங்கொடுத்த 
ல், வன்னந்தர்தல். 

Dyeing, s. சாயமிடுகை, ாஙக்க்திதஸ்க. 
Dy'er, s. சாயக்காரன், வன்னக்காரன். 
Dy'ing, 8. மரணம், சா, சாவு. 
Dying, a. சாறெ, மரணமடைறெ, கா 

லஞ்செல்லுகிற, இறக்கிற, வாடுறெ, 
இற்றுப்போதிற., 
as mortal, சாவுக்குரிய, மரணத்துக் 

குரிய. 
words, தேகாந்தியவார்த்தை, கடைக் 
காலமொழி. 

Dy'ing-ly, adv. சாகுந்தறுவாயாய், மர 
ணஅவஸ்தையாய். 

Dy-namics, s. சலனசாத்திரம், எந்திர 
இயக்கவிதி, இயந்திரசாத்திரம், இய 
ந்திரகுத்திரம். 

் Dy'nast, s. அதிபதி, அதிபத்தியம் 
Dy'nas-ty; s. அதிபத்தியம், அரசாட் 9, 

இராசவமிசம். 
Dys-en-ter’ic, a. இரத்தக்கழிச்சலுள்ள, 

இரத்தாமயமான. 
Dys' en-ter-y, 8. அதிசாரம், இரத்தக்கழி 

ச்சல், வயிற்றுளைவு, உதராமயம், வ 

கு கிராணி, மூலக்திரா 

ணி, இரத்தபேதி. 
incipient, சீதக்கழிச்சல், FsCunu, 
தஅவக்கம். 

Dys-pep’ sy; 8. அசீரணம், செரிகு டல், 
குன்மம். 
with nausea, குன்மப் பிரட்டு; 

Dys-pep'tic, a. qfரணமான, குன்மமு 
ள்ள, குன்மத்துக்கடுச்த. 

Dys'u-ry, s. Fீர்க்கடுப்பு, ீரெறிவு, மீர்ச் 
Agcy. 

Ess 

Each, a. ஒவ்வொரு, அந்தந்த. 
singly, தனித்தனியே, வெவ்வேறாய், 
ஒவ்வொன்றாய், தனிமையாய். 

Ea'ger, a. பேராசையுள்ள அவ ரவுள்ள, 
ஆவலுள்ள. 

desire, அவா, ஆவல், கெலி, தணியா 
விருப்பம், ஆறாக்காதல், பேராசை. 
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to be eager for, salsa, கருதெல், 
கெலிகொள்ளுதல், வாஞ்சித்தல். 

4 Ea’ger-ly, adv. ஆவலாய், தேட்டமாய், 
அவாவாய், தவிப்பாய், கூர்மையாய், 
முயற்சியாய். 

as hastily, தீவிரமாய். 
Ea'ger-ness, s. கெலி, தாகம், தேட்ட 

ம், அவா, தவிப்பு; ஆவல், வேகம், 
சுறுசுறுப்பு. 

Ea'gle, 8. sமுகு. 
a COIN, ஒர்கராணயம். 

a constellation, ஒர்லிண்மின். 

Ea'gle-ey-ed, a. கூர்க்தலிழியுள்ள, அ 
ண்ணியபார்வையுள்ள, பகுத்தறிவுள் 
ள, அண்ணறிவுள்ள. 

Ea'glet, s. sமழுகுக்குTுசு. 
Ear, 8. காது, செவி; கன்னம், சோத்தி 

ரம், சரவணம். 
tip, or rim-of, wie. 
lobe of, சோணை. 

as attention, கவனம், கேள்வி, 
of corn, கதிர், குலை. 
corn, &c., in the husk, பொத்தி. 

pick, குறும்பிவாங்கி, 
ache, செவிக்குட்குத்து,காதுக்குத்து. 
drops, உருவல், தொங்கணி. 
hoops, sூங்கணி, தொங்கணி. 

ring, கடகெ்கன், கன்ன பூஷணம், கா 

. தணி, குண்டலம், குழை, தோடு. 
shot, கேட்கத்தக்கதூரம், கூப்பிடுதூ 

ரம். 
wax, காதுக்குறும்பி, காதழுக்கு, செ 
விமலம். 

wig, காதுப்பூச்சி, காதுப்பாம்பு. 
witness, கேள்விச்சாட்சி, கரதாரக் 
கேட்டஒப்பனைசொல்வோன். 
to dig out ear wax, கரைதல். 
to be by the ears, சண்டை பிடித்த 
ல், அடிபிடிப்பதெல், கம்பலைப்படு 
தல். 
to set by the ears, சண்டைமூட்டதெ 
ல், கம்பலைமூட்டுதல். 

Ear, v. ௩. கதிர்வீசுதல், கதிர்வருதல், ௧ 

Sif ao) go. 
Ear'ing, s. வேளாண்மை, Gilad). 

as the ears or heads shoot forth, = 

திர்கக்குகை, ஈனுகை. 
Earl, s. ஒர்பட்டப்பெயர், 
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Earl'ddm, 5. 
விராச்சியம். 

Ear'li-ness, 8. முந்துந்தன்மை. 
Ear'ly, a. அகொல, புராதன, முந்தின, 

பூருவ, எஏற்கென. 
Early, adv. வெள்ளென, அதிசாலமே, 
நேரத்தோடே, காலம்பெற, புலர, வி 
டிய, பிராதக்காலமாய். 
prior in time, ஏற்கெனவே. 

Earn, v. a. உழைத்தல், தேடுதல், சம்பா 
 இத்தல், சேகரித்சல், அர்ச்சித்தல். 
Earnest, s. உண்மை, மெய்ச்சங்கதி, 

முதற்பலன், கைம்முதல், அச்சாரம். 
in earnest, not in jest, உண்மையாய், 

மெய்யாய், சத்தியமாய். 
Earn’est, a. முயற்ியுள்ள, ஊக்கமான, 

சாக்கிரதையுள்ள, விழிப்புள்ள, ஆவ 
லுள்ள. 
desire, தேட்டம்; வாஞ்சை, நாட்ட 
ம், அவா, ஆதரம், ஏடணை. 

money, அச்சாரப்பணம். 
to be earnest for, கருடுதெல், கவிதல். 

Earn’ est-ly, adv. ஊககமாய், வேகமாய், 
வாஞ்சையாய், மனதார. 

Earn’est-ness, s. sரதல், உறுதி, அவா, 
ஊக்கம்; வேகம், தவிப்பு, விருப்பம், 

Earn/ing, 8. உழைப்பு, தேட்டம், சேக 
ரிப்பு, சம்பளம், பலன், ஈயம், 

Earth, 8. பூமி, பூலோகம், சகம், புவி. 
as ground, நிலம், மண், தரை. 

Earth, 0.4. இண்டிப்புதைத்தல், மண் 
ணால்மூடுதல். 

Earth'born, a. பூமியிலுற்பவித்த, மண் 

ணின்முளைத்த, பூமிக்கடுத்த, புவனோ 
ற்பத்தியான, சகத்துற்பத்தியான. — 

Earth’en, a. மண்ணினாலண்டரன, ம 

ண்ண்ற்செய்த. 
ware or vessels, குயக்கலம், மட்கல 
ம், மட்பாண்டம். 

Earth'i-ness, s. மண்தன்மை, லெள கே 
் ம், இழிமை, மண்ணியல். 

Earth'li-ness, s. லெளககவிச்சை, பிரப 
ஞ்சமயக்கு, ற்றின்பமயக்கு. 

Earthling, s. பெளதிகன், அழிவுள் 
Corner, அமித்தியன். 

Earth'ly, a. உலக, பிரபஞ்ச, லெளகீக, 
சிற்றின்ப, அநித்திய. 
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Earth'ly-mind'ed, a. ௨லகஇந்தனையுள் 
or, மாமிசசிக்தையுள்ள, பொருளா 
சையுள்ள, லெள கேவிச்சையுள்ள. 

Earth’ly-mind’ed-ness, s. லெளதீகரிம் 
தை, சிற்றின்பமனம். 

Earthquake, s. பூமியதிர்ச்சி, பூகம்பம், 
பூமிநடுக்கம். 

Earthworm, 5. Aிலப்புழு, ஈாங்கூழ், பூ 
நாகம், ஈாகப்பூச்., 

a person, இழ்மகன், மீசன், ஈனன். 
Earthy, @. மண்ணான, மண்போன்ற, 

மண்ணுக்கடுத்த. 

Ease, 5. ஆறுதல், தணிவு, விட்டாற்றி, 
இலகு, சுலபம், FELD, செளக்கியம், 
சகாயம், சுகவாழ்வு, செல்வம், ஓய்வு. 
at ease, சுகவாழ்வாய், சுகபோகமா 
ய், செளக்கியமாய். 

Ease, 0. a. ஆற்றுதல், தணித்தல், ஆறு 
தல்செய்தல் , இலகுவாக்குதல், இலே 
சாக்குதல், சகாயம்பண்ணுதல் 

Easement, s. இலகு, வசதி, eas 
Ocenia 

Eas’ ily, adv. இலகுவாய், or hind 6 
கமாய், வருத்தமின்றி. 

Eas'i-ness, s. இலேசு, இலகு, சுகம், ௪ 
காயம், இணக்கம், படியுமியல்பு, மி 

௫௮. 
East, s. மக்கு, தழ்த்திசை, ழ், எழு 

வான்) குணக்கு, Sipura. 
East, a. Aழக்கிலுள்ள, குணக்கிலுள் 

or, தீழ்த்திசையிலுள்ள. 
wind, கழ்காற்று, கொண்டல். 

East'er, 8. மvாமிசோத்தானநாள். 
Eas'ter-ly, a. PEGI GHEDD, இழக்கு 

க்குநெரான, மேத்திசையிலுள்ள. 
Eas'tern, a. Aழச்லுள்ள, கீழ்த்திசை 

யிலுள்ள. 

Eas'ter-ly, 4 t க்கே, கழ்த்திசை 
Eastward, “ யாய். 

Eas’y, a. எளிமையான, எளிதான, இல 
குவான, இலேசள்ள, சலபமான, ௮ 
மைதியான, சாந்தமான, செளக்கியெ 
மான. 

manners, இளக்கம்) யடிவான கடை, 
ureter, பதமை, மரியாதை. 

style, செவ்வியவாசகம், செஞ்சொ 
TOL, செம்பதநடைட கதலியாக ௩ 
பை. 
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Eatv. சாப்பிடதெல், இன்னல், புசித்தல், 
உண்ணல், அருந்துதல். 
away, as caustic, கல்லுதல், அரித்த 
ல், கரைத்தல், 
one’s words, கூறியதைநிராகரித்தல், 
சொற்குற்றம்பரிகரித்தல், 
as rust, அரித்தல். 
as enjoy or experience, அதுயவித்த 

ல், புசித்தல், அகர்தல். 
Eat'a-ble, s. போசனபதார்த்தம், Soru 

ண்டம், உணவு, ஆகாரம், புசிகரண 

ம், அப்பு, அத்தி. 
Eat'a-ble, a. தின்னத்தக்க, தினுக்குறிய, 

உணவுக்குவந்த, உருசிகரமான. 
Eat'er, s. உண்போன், அரிப்பது. 
Eating, s. புகக்கை, புசிப்பு. 
Eat'ing-house, s. அன்னசத்திரம், ௮௪ 

னமண்டபம், அன்னசாலை. 
Eaves, ௧. தாழ்வாரம், லிட்டிறப்பு. 
Eaves'drop-per,s.ஒட்டுக்கேட்றெவன். 
Ebb, s. dra pow, வற்றம், தாழ்ச்ச, இ 

திவு. 
decline, குறைவு, தாழ்ச்ரி. 
of life, வயோவிருத்தம். 
and flow, ஏற்றம்வற்றம், ஏற்றத்தாழ் 
௪9. 

Ebb, v.n. வற்றுதல், குறைதல், . இழித 
ல், தாழ்தல். 

Ebb'tide, s. வற்றம், குறைவு. 
Eb‘on, a. கருங்காலிபோனற, கரிய, 
Eb'on-ize, v. 4. sகருமையாக்கல், கருக் 
குதல். 
Eb'on-y, 8. கருங்காலி, கதிரம். 

red, செங்கருங்காலி. 
E-brie-ty, 8. குடிவெறி, மதுமயக்கு,இ 

லாகிரி. 

E-bri-os'i-ty, s. நிதவெறி, தினவெறி, 
Eb-ul-li'tion, 5. பொங்கல், கொதி, வே 

' கம், கொதிப்பு. 
Ec-cen'tric, 8. பிரதிமண்டலம், வேற் | 

அமத்தியசக்கரம், ஒழுங்கற்றது. 
Ec-cen'tric, a. நடுமையத்துக்குவி 
Ec-cen‘tric-al, "J. லிய, கோமாளழு 

ள்ள, ஒழுங்கற்ற, வழக்கக்கேடான. 
in geometry, இதரமத்திய, பிரதிமண் 
உல. 
person, தெதாசாரம்வில கட ட ப் 
போன. 
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Ec-cen-tric'i-ty, s. மையவிலக்கா, மத்தி 
ப்பெயர்வு, இழுக்கு தக்கடி, ஏகதேச 
ம், விபரீதம். 

in astronomy, அவமத்தியம். 
Ee-chy-m0'sis, s. இரத்தச்கண்டல். 
Ec-cle-si-as'tés, s. வெதாகமத்தின்பிரச 

ங்கியின்புத்சசம். 
Ec-cle-si-as'tic, s. குரு, தேசிகன். 
Ec-cle-si-as’tic, திறிஸ்துசபைக் 
Ec+cle-si-as'tic-al, ‘ குரிய. 

body, institution, &c., குருசங்சத்தா 
ர், வேதநூலாசிரியர், மதபோதகாசி 
ரியர், வேதசாத்திக்கல்லூரி. 

Ech-inus, 8. முட்பன்றி, ஒர்மட்டி. 

Ech’'o, 8. எதிரொலி, மாறொலி, பிரதி 
தொனி, வியனுர£ாதம், அனுநாதம்,£ீ 
ர்க்காரம், குன்றுகூப்பிடுகை. 

Ech’'o, v. எதரொவித்தல், மாறொவித்த 
ல், சர்க்காரங்கொள்ளுதல்...... 

E-clat’, 5. வியப்பொலி, சந்தேோஷார 
bub, பிரகாசம், வேடிக்கை. 
Ec-lec'tic, s. 

குவோன். 

Ec-lec'tic, a. தெரிந்தெடுக்திற. 

Ke-lee'tic-al-ly, adv. தெரிந்தெடுத்தவித 
மாய், 

யலகலைத்திரட்ணெடாக் 

E-clipse’, s. Sரsணம், உபராகம், ஒளி 
மறைவு. 
to calculate, ரெகணங்கணித்தல். 
beginning of, பரிசனம், பரிசம். 
duration of, ASரTாணகாலம்; நரகண 
நிலைகாலம். 
end of, மோட்சம், மோசனம். 
of the sun, குரியகிரொாணம். 
of the moon, சந்திரகிரொணம். 

E-clipse’, v. a. Qரதித்தல், பரிரித்தல், 
.. இருட்டாக்கல், மறைத்தல். 

to disgrace, ஈனப்படுத்தல், மங்கப்ப 
ண்ணுதல். 

E-clip'tic, s. Sராக்திமண்டலம், இராம் 
திகட்சம், அருக்கன்விதி. 

E-clip'tic, a. Aராக்திமண்டலத்துக்கடு 
த்த, Graco. 
limit, ரகணசங்கைத்தானம். 

Ec'logue, 8. இன்பப் முல்லை 
ப்பண். 
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மட்டாய்ச் செல E-co-nom ic, 

விடுகிற,இல்லோ E-co-nom’ic-al, 

ம்பலுக்கடுத்த. 

E-co-nom'ic-al-ly, adv. வரையறையா 
ய், காரியக்கெட்டியாய், ஒறுப்பாய், 
மத்திமமாய், மட்டாய். 

E-co-nom'ics, s. இல்வாழ்வினிலக்கண 
ம், இல்லோம்புமுறை, 

E-con’o-mist, s. மட்டரய்ச்செலவிடு 
வோன், காரியபாகன், இல்லேரம்பு 
வோன். 

E-con'o-mize, v. இல்லேஷ்புதல், மட் 
LAs END Ray 

E-con’o-my, 8. இல்லோப்பம், கட்டுப் 
பாடு, வரையறை, மட்டானசெலவு, 
ஒறுப்பானநடை. 
to use with economy, மL்நுப்படுத்த 
ல், கட்டப்பாடபெண்ணுதல், வரைய 
றையாய்ப்பார்த்தல். 
system of rules, ஒழுங்குப்பிரமாண 

ம், நிருவாகம். 
of nations, தேசாசாரம், குலாசாரம். 

Ec'sta-si-ed, a. அவசமான, பரவசமா 
ன, பிரமையான. 

Ec'sta-sy, 8. அவசம், பரவசம், தன்வச 
மின்மை, விவசம், விம்மிதமயக்கு, 
மிகுகளிப்பு, ஆனந்தக்களிப்பு. 

Ec-stat'ic, அவசமான, பரவச 
i a ; 

Ec-stat'ic-al, மான, மிகுகளிப்பு 
ள்ள. 

Ec-u-men'ic-al, a. சாதாரண, பொது 
வான. 

E-da'cious, 4. உணவாசையுள்ள, பெ 
ருஉண்டியுள்ள, தீனவரவுள்ள. 

E-dac’i-ty, s. பட்சணம், போசனபிரி 
யம், உணவாசை, Fora. 

Ed'dish, s. Gang, அரிதாளில்முளைக் 
. கும்பயிர், அரு. 
Ed'dy, 5. எதிரோட்டம், நீர்ச்சழி, நீர்ச் 

சுழல், வாயுச்சுழி, குறை. 
Ed'dy, v.n. சுழலுதல், சுழித்தல். 
E'den, s. எதேன்தோட்டம். 
Edge, s. கூர், கூர்மை, கதுமை, கருக் 

கு; தாரை, அதி, வாய், அனி, பா 
Sane. 
as border, விளிம்பு; ஓரம், AGG 
“ரை, தீரம், பக்கம், வடிம்பு. 
on edge, as teeth, பற்கூச்சம். 
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Edge, v. a. தட்டுதல், கூராக்குதல், வி 
ளிம்புகட்டுதல், தலைகட்டுதல், கோ 
பமூட்டதெல், குற்றுதல், 'எழுப்பிவிடு 

தல், அரக்இத்தள்ளுதல், ஒற்றுதல். 
Edg'ed, a. கூர்மையுள்ள ,கதுமையுள்ள . 
Edge'less, a. மwமுங்கின, மணையான, 
மொட்டையான;, கூரில்லாத. 

Edge'tool, s. கூராயுதம், அதியாயுதம். 
Edge’ wise, adv. ஒருச்சாய்த்து, aes 

மாய், கூர்ப்புறமாய். 
Edging, s. கெண்டை, சரிகைப்பின்ன 

ல், தொங்கல், விளிம்பில்த்தொங்கும 
லங்காரத்தையல்., 

Ed'i-ble, a. தனுக்குரிய, உணவுக்குவம் 
த; உருசிகரமான, ஆகாரத்துக்கேற்ற, 
இரசவஸ்துவுக்கேற்ற, 

E'dict, s. கட்டளைச்சட்டம், பிரமாண 
ம், விதி, 

Ed-i-fi-ca'tion, 8. ஊன்றக்கட்டுகை, ஸ் 
திரப்பாடு, படிப்பனை, புத்தி, மனத் 

தேற்றம், தெளிவு. 
Ed'i-fi-ca-to-ry, a. முயற்கிச்கடுதழ்் ப 

டிப்பனையான, தெளிவுக்கேற்ற. 
Ed'i-fice, s. வீடு, ஆலயம், மாடம், ஆக 

ரம், கோயில். 
Ed'i-f1-er, 8. தேறப்பண்ணுவோன், ப 

டிப்பிப்போன், கற்பிப்போன், Os 
ளிவிப்போன், தேற்றுவோன்: 

Ed'i-fy, v. a. ஊன்றக்கட்டுதல், ஸ்திர 
ப்படுத்தல், போதித்தல், உபதேசித்த 
ல், தெளிவித்தல், உறுதிப்படுத்தல். 

Ed'i-fy-ing-ly, adv. புத்திபோதனையாய். 
Ed'it, v. a. புத்தகமுண்டாக்கிப்பரப்பு 

தல், நூல்செய்துசெலுத்தல். 

E-di'tion, ௧. புத்தகப்பதிப்பு, புத்தகப்பி 

சித்தம்; ஒருமுறையிற்பதித்தது. 
Ed'i-tor, 5. புத்தகத்தை அச்சு ப்பதிப்பிக் 

தறவன்,; புத்தகப்பிரசித்தாதிக்கன், பு 
தினபத்திராதிகாரி, புத்தககாரியஸ் 
தன். 

Ed-i-to'ri-al, a. புத்தகாதிகாரிக்குரிய, 

Ed'i-tor-ship, s ; நக்க 
“கம், புத்தககாறியஸ்தன். 

Ed'u-cate,.v. a. அறிவுபயிற்றுதல், படி 
ப்பித்தல், பழக்குதல், வளர்த்தல், & 
ற்பித்தல், வித்தியாப்பியாசம்பண்ணு 
தல். 
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Fd-u-ca'tion, s. கல்லித்தோ்சரி, படிப் 
ப) பழக்கம், கலாபாலனம்,அப்பியா 
சம், கல்விப்பயிற்ி. 

Ed-u-ca'tion-al, a. ‘பமழக்கத்துக்கடுத்த, 

பயிற்சியால்வந்த, படிப்புக்கடுத்த, ௮ 
ப்பியாசத்துக்கடுத்த. 

Ed'u-ca-tor, s. உவாத்தி, ஆசான், பால 
. னன், அப்பியாசப்படுத்தவோன். : 

E-dice', via. வருவித்தல், பிறப்பித்த 
ல், தோற்றுவித்தல், வெளிப்படுத்தல். 

E'duct, s. வருவிக்கப்பட்ட து, தோற் 

தியது, பிறப்பித்தது. 
E-duc'tion, s. பிறப்பு, வருவிப்பு, தோ 

ற்றம். 
E-dul'co-rate, v. a. தூய்தாக்கல்,களிம்ப 

கற்றல்,தெளிவித்தல்,தித்திப்பாக்கல். 

E-dul-co-ra'tion, s. இனிப்பாக்குகை, 
களிம்பகற்றுகை, மாசமநீக்குகை, சுத் 
தமாக்கல், தித்திப்பாக்குகை. 

Eel, 5. மலங்கு, விலாங்கு. 
Eel'pot, 8. மலங்குயிடிக்குங்கூடு, கீர 

ப்பு; கைமீன்கூடி. . 

Effa-ble, a. சொல்லக்கூடிய. 
Ef-face', v. a. அழித்தல், இறுக்குதல், 

அடைத்தல், F550, திரித்தல், தேய் 
ESO. 

Ef-fac'ing, s. அடைப்பு, தேய்ப்பு,அழி 

Le 
Ef-fect’, s. காரியம், பலன், பலிப்பு, 

இலாபம், உறுதி, உள்ளது, . காரிய 
த்தி, சபலம். 
of hunger, பஇத்தாக்கம், பரித்தவக் 
கம். 

to take effect, Aகத்தல், தைத்தல், 
பலித்தல். 
to this effect, இதற்கடுத்ததாய், இந்த 
க்கருத்தாய். 

Ef-fect', v. a. காரியப்படுத்தல், செய்த 
ல், ஈடப்பித்தல், உண்டாக்குதல், இ 

யற்றுதல், செலுத்துதல், தீர்த்தல், ஙி 
றைவேற்றதல், சித்தியாக்கல், பிரே 
ரித்தல். 
to be effected, சாரியப்பதெல், ns 
ல், இயலல். 

Ef-fect'i-ble, a. இயற்றக்கூடிய. 
Ef-fect’ive, a. இயற்றத்தக்க, உண்டாக்க 

தீதக்க, நிறைவேற்றத்தக்க, செலுத்தத் 
தக்க, செயற்படுத்துறெ, இயற்று, 
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Ef-fect'ive-ly, adv. sரரியப்பாடாய், ப 
லிப்பாய், பலமாய், தாக்கமாய். * 

Ef-fect'less, a. பலமற்ற, காரியப்பா 
டில்லாத, பிரயோசனமற்ற, த்திய 

ற்ற. 
Ef-fect'or, s. உண்டாக்குவோன்;, செய் 

வோன், இயற்றுவோன், கருத்தன, 
காரியப்படுத்துவோன், கதத 
வோன். 

Ef-fects', (pl.) s. தட்டுட்டெள்; ௮ 
சைவுள்ளஆதனங்கள், தளபாடம், ௪ 
ரக்கு, முஸ்ததுகள். 

Ef-fect’u-al, a. sாரியப்பாடான, பல 
னானை, பலிக்கத்தக்க, கைகூடத்தக்க, 
இயலுந்தன்மையுள்ள, சித்தியாக்கு 
றெ, 

Ef-fect'u-al-ly, adv. பலமாய், சீராய், 
காரியப்பாடாய், பலிப்பாய். 

Ef-fect'u-ate, v. a. sLடப்பித்தல், சேட் 

டிப்பித்தல், செய்துமுடித்தல், இயற் 
அதல்,நிறைவேற்றுதல்,,சித்தியாக்கல். 

Ef-fem’i-na-cy, s. தைரியமின்மை, வீர 
மின்மை பேதைமை, பெண்மை,ரொ 
ய்மை, நாணம், சிற்றின்பம், காமம். 

Ef-fem’i-nate, v. ad. பெண்மையாக்கல், 
திடமழித்தல், மெலித்தல், உரோசங் 
கெடுத்தல். 

Ef-fem’i-nate, a. பெண்மையுள்ள, கொ 
ய்ய, ஈாணமுள்ள, கோழையான, 
மோகமுள்ள. 
person, தைரியவீனன், பெண்ணன், 
காமுகன். 

Ef-fem'i-nate-ly, adv. பெண்டன்மை 
யாய், நொய்மையாய். 

Ef-fem’i-nate-ness, s. அதைரியம், வீர 
மின்மை, பெண்மைத்தனம். 

Ef-fer-vesce’, v. n. கொதித்தல், பொங் 
குதல், pens sept ம்பல். 

Ef-fer-ves'cence, s. பொங்குகை, சொ 

திப்பு; அரைப்பு. 
Ef-fer-ves'cent, a. கொதிக்கிற, க 

க்கிற 
pefte!. a. கனிகொடாத, மலடான. 
Bf-fi-ca’ cious, 4. பலஞ்செய்யத்தக்க, ப 

லமுள்ள, தத்துவமுள்ள, நிறைவேற் 
அறுறெ, காரியப்படுத்துறெ, 

advice, eer ren ero 

புத்திமதி. 
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Ef-fi-ca'cious-ly, adv. wawmw, இத்தி 
யாய். 

Ef-fi-ca'cious-ness, 8. பலஞ்செய்யத்த 
க்கதன்மை, பலத்துவம். 

Ef'fi-ca-cy, 8. பலம், சாரம், நலம், காரி 
யப்பாடு, தத்துவம்; திராணி, சித்தி. 

Ef-fi'cien-cy, s. Aத்தியாக்குகை, திரா 
ணி, வல்லமை, காரணம். 

Ef-fi'cient, s. srாரணம், கருத்தா, காரி 
யப்படுத்துவோன். 

Ef-fi'cient, a. காரியப்படுத்துநறெ, கார 
ணமான, தோற்றச்செய்திற, உண் 
டரக்குதகிற, 
௮5, முதற்காரணம், கருத்தா, கார 
கன், செய்வோன், காரியகத்தா. 
man, கரரியவான், காரியஸ்தன், செ 
ல்வாக்குள்ளவன், 

Ef-fi'cient-ly, adv. sாரணமாய், பல 
மாய். 

Effi-gy, s. ஒப்புமை, பாவனாராபம்,பி 
ரதிமை, பாவை, பொம்மை, 
to carry in effigy, மvடலூர்தல், பாவ — 

னாரூபஞ்செய்துதாஷணித்தல். 
Ef-flate’, v. a. பூரித்தல், லீக்குதல், வா 

யுவால்நிரப்புதல். 
Ef-flo-resce', v. a. சண்ணம்படர்வித்த 

ல், அகளேற்றல். 
Ef-flo-res'cence, 8. புட்பகாலம், பூக்கு 

ம்பருவம், செந்தளிப்பு, கொப்பளம், 
வெண்பொடி, சுவேதபஸ்மம். 

Ef-flo-res'cent, a. செந்தமும்புள்ள, & 
வேதபஸ்மமான. 

Ef flu-ence, 5. Fீர்ப்பராய்வு, வடிவு, bi 
வீழ்ச், 

Efflu-ent, a. யரய்திற, வடிறெ. 
Ef-fit'via, ௪. (pl.) அற்கந்தம், மணம், 

நாற்றம், வாசனை, ஈச்சுக்காற்றுகள். 
Ef-flu'vi-um, 8. வஸ்துக்களிலிருக்தெழு 

ம்புக்தயவாசனை, நச்சுக்காற்று, 
Efflux, s. sரோட்டம், ஊறுகை. 
Ef-flux'ion, 8. பெருக்கு;வடிவு, பாய்வு. 
Ef-force', v. a. பலபந்தம்பண்ணுதல், 

இடித்தல், தகர்த்தல், கற்பழித்தல். | 
Effort, 5. உற்சாகம், முயற், 

எத்தனம், பிரயத்தனம், பிரயாசம், 
Ef-front’er-y, 8. வண்டத்தனம், நிந் 

தை, வெட்கமின்மை, குறும்பு, மா 
னமின்மை, அவமானம். 
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Ef-fulge’, v. n. பிரபைகாலுதல், சோதி 
காலுதல், சோபைவீசுதல், பிரகாஜத் 
தல். 

Ef-ful'gence, s. vrசோதி, மிகு பிரவை, 
ஒளி, துலக்கம். 

Ef-ful'gent, a. சோதிலீசுறெ, பிரவையு 
ள்ள, சோதியுள்ள, சோபையுள்ள. 

Ef-fise', ». a. சொரிதல், வார்த்தல், இ 

றைத்தல், ஊற்றுதல், பொழிதல். 
Ef-fu'sion, s. சொரிவு, ஊற்று, இறைப் 

ட; பொழிவு; வார்ப்பு. 
Ef-fi'sive, a. ஊற்றுதிற, இதைக்ற, 

வரர்க்கிற, 
Eft, s. பல்லி, கெவுளி. 
E-gest’, v. a. ன் நீக்குதல். 
E-ges'tion, 8. கட்டம்போக்குகை, மல 

க்கழிப்பு. 
Egg, 8. முட்டை, அண்டம், ணை, 

without a shell, தோல்முட்டை. 
the yellow of, vஞ்சட்கரு. 
the white of, வெள்ளைக்கரு, 
of fishes, &c., Aer. 
of a louse, ஈi். 

of afly, ஈப்பி, ஈச்சனை, ஈமுட்டை. 

Egg’-plant, 8. முட்டைக்கத்தரி, வட் 
க்கத்தரி, வட்வெழுதுணை. 

E’go-ism, s. அகம்பிரமம், பரகுனியசா 
தனம், நாஸ்திகானுசாரம். 

E'go-ist, 8. ஈரஸ்இகானுசாரி, நிரீச்சர 
வாதி. 

E'go-tism, s. கானென்றயேச்சு, தற்புக 
மச்சி, தன்மேம்பாட்வெசனம், நெடு 
மொழி, மமதை. 

E'go-tist, s. தற்புகழ்ச்சக்கான், 4 தீன் 
னைமிகவெடுத்துப்பேசுவோன், தன் 
னைமேம்பாடாக்குவோன், கேவல 
ன், தற்பிரியன், லீம்பன். 

E-go-tist'ic, தற்புகழ்ச்சியுள்ள, 
E-go-tist'ic-al, & தன்மேம்பாடள்ள. 
E’go-tize, v. n. தன்னைப்புகழ்ந்தெழுத 

ல், சன்னைமிகவெடுத்துரைத்தல், தீன் 
னைமேலாய்ப்பேசுதல்; தன்மேம்பாடு 
ரைத்தல். 

E-gré'gious, a. மேலான, அபூருவமா 
ன, விதக்கத்தக்க, கடுமையான, மகர 
"கொடிய. 

E-gré’ gious-ly, adv. 9 
யாய், மேல்மிச்சமாய்., 



dhs 

E-gré'gious-ness, s. 
மை, மகாகடுமை. 

E'gress, 8. போக்கு, புறப்பாடு, 
E-gres'sion, s. புறப்படுகை, கட்டப் 

பாட்டனின் ஐமங்குகை, வெளியே 
போதல். 

Eigh, ints sளிப்புக்குறி; களிக்குறி. 
Eight, s.and 4: ௭ட்டு, அஷ்ட, அட்ட. 

give eight to or oe each, gaGam 
ன்றுக்குஅல்லதுஒவ்வொருவருக்குஎ 
ட்டெட்டாய்ககொடு, 

Eight'een, s. and a பதினெட்டு, அட் 
டாதச, பதினெண். 

Eight'eenth, a. பதினைட்டாவதான, 
பதினெட்டாம். 

Eight-eenth'ly, adv. 
தாய். 
Eight'fold, a. எண்மடங்கான. 
Eighth, s. se eum.» 
Eighth, a. எ௭ட்டாவதான, எட்டாம். 
Eighth'ly, adv. எட்டீாாவதாய். 
Eight'i-eth, a. எண்பதர்ம். - 
Eight’score; s. saற்றறுபது. 
Eight'y, s. and a. எண்பது, எண்பான். 
Ei'ther, a. or pr. இரண்டலொரு, இரண் 

டிலெதுவும், ஏதாகிலும், எவனாதிலும். 
this or that, இதாவது அஃதாவது, 
இஃதல்லதஃது. 

will do, எதுவுங்கூடும். 
give either this or that, இதையாகுத 
லசையாகுதல்தாரும். 

E-jac'u-late, v. a. : எறிதல், - வீசுதல், 5 
ள்ளுதல், எய்தல், 

E-jac- u-la'tion, 8. வீச்சு, தள்ள; எறி, 
எய்வு, சுருக்கமானவிண்ணப்பம். 

E-jac’ u-la-to-ry, a. சடுதியாய்விடப்ப 
ட்ட, சுருக்கமாகச்சொன்ன, செலுத் 

அசிற. 
a prayer, செபஞ்செலுத்தல், | 

E-ject', v. 0. எறிதல், விதெல், தள்ளுத 

ல், நீக்குதல், SIGHS, கழித்தல், 
பறித்தல்; அகற்றுதல், செலுத்துதல். 
from the mouth, கொப்பளித்தல், கக் 
குதல், உமிழ்தல் ;அப்புதீல், காலுதல். 
from office, தொழிலெடுத்தல், தொ 
ழில்மாற்றுதல், தீள்ளாதல். 
poison as snakes, கஈஞ்சுகக்குதல்; ௩ 
ஞசு மிழ்தல், நஞ்சுகாலுதல், , 
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| E-jec’tion, s. கீள்ளூபடி, கழிவு, ஆட்சி 

லிலக்கு; EEO. 
E-Jeet'ment, s. தள்ளுபடி, பறிப்பு, ஆ 

ட்சிப்பிரயோகம், விலக்குமுறி. 
Ej-u-la’tion, s. புலம்பு, அக்கம், அழு 

கை, பிரலாபம். 
Eke, v. a. அதிகப்படுத்துதல், பருப் 

பித்தல், சேர்த்தல், நிரப்புதல், OOS 
தல், குறைஙிபப்புதல். 

E-lab’o-rate, ». a. இருத்துதல், பிரயாச 
ப்பட்செசெய்தல். 
to be elaborated, Aருh்துதல், பிரயா 
சத்தோடுமுடிதல். . 

E-lab'o-rate, a. வேகமுள்ள, தீர்க்கமா 

cr, இட்டமான, பிரயாசமாய்ச்செ 

wes. 
work, இருந்தினவேலை, திருத்தமான 
வேலை, உயாந்தவேலை. 

E-lab’o-rate-ly, adv. Aட்டமாய், தரு 
- தீதமாய், வேலைநட்பமாய். 

E-lab‘o-rate-ness, 8. Sருத்தமுடைமை, 
மிகுமுயறசியோடுமுடிந்தமை. 

E-lab-o-ra‘tion, 8. செய்கைத்தேற்றம், 

திருத்தம். 
E-lince’, v. a. ஆயுதமெறிதல், அத்திர 

ம்பிரயோகித்தல். 
E-lapse’, v. Ne செல்லுதல், கழிதல், போ 

தல், இறத்தல், சறுக்குதல், வழுவுதல். 
E-las'tic, a. நெகழர்துறழத்தக்க, அதை 

க்கத்தக்க, எஃகத்தக்க, ஈயத்தக்க, வி 
சையுள்ள, கிமிரததக்க, 
to be elastic, ௭கதல், நெதிழ்ந்துற 
முதல்; விசைகொள்ளுதல். 

E-las'tic-al-ly, adv. ஈய்க்திறுகத்தக்கவி 
தீமாய். 

E-las-tic'i-ty, s. நிமிரச்சி, விசை. 
~ of the air, ஏதிர்ச்ி, 
E-late’, v..4. .லீங்கப்பண்ணுதல், உச் 

, சாகங்கொள்ளுதல், விம்மிதங்கொள் 

CHEV. 
to be elated, இறுமாத்தல், . Ginn ae 
மைகொள்ளல், மனோரதியங்கொள் 
எல், செம்மாத்தல். 

E-late', a. மனலீக்கமான, அனுகூலச் 
சாற்களிப்புள்ள, செருக்குள்ள, மே 
ட்டிமையுள்ள, மனேற்சாகமான. 

E-lat ed-ly, adv. மனோற்சாகமாய், இறு 
மாப்பாய், லீம்பாய். 

a at 
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E-la'tion, s. செருக்கு, இறுமாப்பு, எட 
iy, ee, களிப்பு, கொலுகொலுப் 
பு; கிமிர்ச்சி, மேட்டிமை, செம்மா 
UL. 

Elbow, s. முழங்கை, கூர்ப்பரம், வளை 
வு, கோணம், குடா. 
chair, கைநரற்காலி. 

room, இடுக்கமின்மை. 
to be at the elbow, அட்டியிருத்தல், 

சமீபித்திருத்தல். 
Elbow, ». a. த க் Cp 

ழங்கையாற்றள்ளுதல். © 
out, அகற்றுதல். 

Eld'er, 5. மூத்தவன், எரேட்டன் மூத்த 
வன், சேட்டை. 
as ancestor, கோத்திரப்பிதா. 
a tree, ஓர்வகைச்செடி. 

Eld'er, a. மூத்த, முன்பிறந்த, வயதுபி 
ன்னிட்ட, சேஷ்ட. 
brother, Qண்ணன், தமையன், தரே 
ட்டன், சேட்டன், முன்னவன். 
sister, தமக்கை, அக்காள், தீவ்வை, 
சேட்டை. 
younger brother, தம்பி, சேடன், ௮ 
னுசன், கனிட்டன், இளவல், பின் 
னவன். 

Eld’er-ly, a. வயதுமுந்தின, முதிர்ந்த. 
Eld'ers, 8. (pl.) மூப்பர், தலைமைக்கார 

ர், மூத்தோர். 
Eld’er-ship, 5. மூப்பு, தலைமை. 

the office, தoeைமைத்தொழில். 
Eld’est, a. தலைமையான, மூப்புள்ள, 

முதிர்ந்த, சிரேட்டமான. 
child, soைச்சன், தவல் தலை 
ப்பிள்ளை. 
daughter, த’oைமகள், ச்ற்த்தம்கள் ep 
தீதகுமாரத்தி, சேட்டபுத்திரி. 
son, தலைமகன், தலைச்சன், சட்ட 

saree மூத்தகுமாரன், HSE TE oor. 
E-lect’, s. தெரிந்தெடுக்கப்பட்டோன், 

இரட்ிப்புக்கென்றுநியமிக்கப்பட் 
டோன். 

E-lect’, ». a. தெரிதல், நயந்தெடுத்தல், 

_ ஏற்படுத்துதல். 
E-lect’, a. தெரிந்தெடக்கப்பட்ட, நிய | 
ப 
in theology, நித்தியவனுக்கென்று 
செரிந்தெடுச்கப்பட்ட. 
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E-lec'tion, s. தெரிவு, நியமிப்பு, வரி 

ப்பு. 
as choice, தன்னிட்டம், தெரிவு, த 

ற்குறிப்பு. 
in theology, சதேவநியமம், தேவவிதா 
னம். 

E-lec-tion-eer’, v. n. உதீதியோகத்திற் 
குபயோகித்தல், உத்தியோகத்திற்கே 
ற்படுத்தவகைபார்த்தல். 

E-lec-tion-eer'ing, s. உத்தியோகவுப 
யோகம், அதிகாரப் பிரயத்தனம், ௮ 
திகாரோபயோகம். 

E-lect'ive, a. தெரிதற்கடுத்த, தெரிந்தெ 
டுக்க, 

E-lect'ive-ly, adv. தெரிவாய். 
E-lect’or, $. தெரிந்தெடுப்போன், Os 

ரிக்தெடுக்கப்பட்டவன், உத்தியோக 
மேமாதிகாரி. 

E-lect’or-al, a. தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட 
வர்களுக்கடுத்த. 

E-lect'or-ate, s. தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட 
வனதஅஆட் Fi. 

E-lec’tric, s. 
பொருள். 

E-lec'tric, a. மின்தாதுக்குரிய, Doren 
ரத்துக்கடுத்த. ' 

E-lec'tric-al-ly, adv. மின்தாதுவிதிப்பி 
ரமாணமாய். 

E-lec-tri‘cian, s. மின்சாரநூலாதிரிய 
ன், மின்சரரநூலப்பியாசி. 

E-lec-tric’i-ty, s. மின்தாதியல், மின்தா 
அ, குட்சமகந்தம், மின்சாரம். 

E-lec’tri-f1-a-ble, a. மின்தர்துசததமா 
ன, மின்சாரம்பெற்க்கூடிய. 

E-lec-tri-fi-ca'tion, 5. மின்சாரமூட்டு 
கை, மின்சாரங்கொண்டிருக்கை. 

E-lec’tri-fy, மின் தாதூட்டதெல், 
E-lec’trize, it wi மின்தாதுபாய்ச்சு த 

ல், மின்தரதேற்றல், மின்னிடித்தல், 
திடுக் டெப்பண்ணுதல். 
by speaking, Aகைக்கப்பேசுதல். 

E-lec’tro-chem/is-try, 3. மின்தாதுவாச 
. சாத்திரம். 

| E-lec’tro-mag-net-ic, &. வம்பை 

தத்துக்குரிய. 
E-lec’tro-mag'net-ic-tel-e-graph, 8. W 

ன்தாது காந்தம்ன்ட்டிய கம்பிவழியா 
ய்ச்செய்திதெரிவிச்குஞ்சுத்திரம்.. 

மின்சார்மேறக்கூடாத 
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E-lec’'tro-mag'net-ism, s. மினனையுங் 
காந்தத்தையும்பற்றியநூல், மின்காமர் 
தஇயல்பறிநூல். 

E-lec-trom’e-ter, s. மின்தாதளவிடுங்க 
ருவி. 

E-lec'tu-a-ry, 8. பாகு, இலேதியம். 
El-ee-mos'y-na-ry, 8. ஆதுலன், அகதி. 
El-ee-mos'y-na-ry, 4. புண்ணியத்திற்கு 

க்கொடுத்த, அகதிக்டிய்ந்த, . 
El'e-gance, 8. றெப்பு; அழகு,இலக்கண 

ம், செம்மை, Ef, ரேர், அலங்காரம், 
சீர்மை, சத்துவம், வடிவு, வன்னிதம். 

El'e-gant, a. அலங்காரமான, அழகான, 
செவ்விய, சீரான, சிறந்த. 
as rich, கோலாகலம், அணி. 

dress, அலஙகாரஉடை, கோலம், ௮ 
லங்காரவஸ்திரம. 

manners, sாகரீகம், மனோகரியம். 
to be elegant, Mறத்தல், சராதல். 

El'e-gant-ly, adv. £ர்மையாய், சிறப்பா 
ய், பாங்காய், இலக்கணமாய், நாகரீ 
கமாய். 

E-le'gi-ac, a. ஒப்பாரிக்கடுத்த, ஒப்புக் 
குரிய, புலம்பலான. 

El'e-gy,s. ஓப்பாரி,ஒப்பு,அுக்கப்பாட்டி. 
El'e-ment, s. பூதம், பிரகிருதிப்பொரு 

ள், மூலம், காரணம். 
in chemistry, அணு, வாயு. 
(pl.) in language, மூலபாடம், த 
லாதாரம். 
the eucharist, Aருவிருந்து. 

El-e-ment’al, a. பூதத்தனாலாய, பூதோ 
ற்பத்தியான, பெளதீக, மூலாங்குர 
மான, மூலத்தினாலுண்டாதிற. 

El-e-ment-al'i-ty, s. பூதக்கூட்டம். 
El-e-ment’al-ly, adv. சொல்லர்த்தமாய், 
தங்கக் - 

El-e-ment' ary, 4. ஆ திமூலமான, தீனி 
தீத,கலப்பற்ற, மூல்பாடத்துக்கதெத. 
books, wலபோதநூல், முதற்பாட 

அல். 
part in nature, தாது. 

Hl'e-phant, s. யரனை, ஆனை, கசம். 
female, பிடி; பெண்யானை, வடவை. 
male, உம்பல், ஒருத்தல், sate, 
young, யானைக்கனறு, போதகம், கய 
BS. 

elephant hook, தோட்டி, அங்குசம், 
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scream of, பிளிறல். 
E]-e-phan-ti'a-sis, s. (of the leg.) யா 

னைக்கால், ஒதக்கால், பொத்தைக்கா 
ல், பெருநரையல், வெண்குட்டம். 

of scrotum, ஓதம். 
El-e-phant'ine, a. யரானைக்கடுத்த, யானை 

போன்ற, பென்னம்பெரிய. 
El'e-vate, v. a. உயர்த்துதல், ஏற்றுதல், 

எடுத்தல், எழுப்புதல். 

the arm, weapon, &c., ஒங்குதல், உ 
யர்த்துதல். 

to exhalt, dignify, அதிகப்படுத்துத 
ல், மேன்மையாக்குதல். 
to animate, cheer, தைரியப்படுத்தல், 
உச்சாகப்படுத்தல். 

El'e-va-ted, a, உயர்ந்த, ஏற்றமான, மே 
லான, பெருலமையுள்ள், ஓங்னெ. 
model or standard, மெலானதிட்டம், 
உத்திட்டம், எடுத்துக்காட்டு, 
land, GA GH tle, மலைச்சாரல், த 
டம், கடம், மேட்டுநிலம். 

El-e-va'tion, s. உயரம், உச்சம், உயர்ச் 

௪, உயர்வு, உன்னதம், எழுச்சி. 
beaten; மகத்துவம், மேன்மை. 

in land, இட்டி, இட்டு திட்டை, 
மேடு. 

as altitude, in astronomy, உயரம், & 
ச்சம். 

_El'e-va-tor, s. மிண்டி, ஏற்றுவோன், உ 

யர்த்துவோன. 

in anatomy, ஒர்நரம்பு, எலும்பிகெ௫ி. 
E-lev'en, a. uD Eng, ஏகாதச. 

E-lev'enth, a. பதினஓாராம். 

Elf; s. See), பேய், பிசாசம், குறளன். 

Elf, v. a சடைபின்னுதல், 

Elfin, $. இகழச்ிக்குறிப்புக்சொல். 
Elfish, a. மிசாசுபோன்ற, கள்ளவேட 

மான. 

E-lic/it, v. a. வெளியேயிழுத்தல், வெ 
ளியாக்குதல், வெளிப்படுத்துதல். 

sparks, தத்தட்டிதட்டெல். — 
by artifice, sதைபிடுங்குதல். ' 

E-lic-i-ta’tion, s. வெளிப்படுத்துகை, 
வெளியாக்குகை. 

El-i-gi-bil’i-ty, s. தெரிந்துகொள்ளப்ப 
டந்தகுதி,; தகைமை, தீகுந்தன்மை, ப 

AGW. 



ELO 

El'i-gi-ble, a. அதிகசிறப்புள்ள, தகுதி 
யான, தெரிந்தகொள்ளப்படத்தக்க. 

Eli-gi-ble-ness, s. தகுதி, பக்குவம், 
போதியதன்மை, தெரிந்துகொள்ளப் 

படுந்தனமை. _ 
Eli-gi-bly, adv, பக்குவமாய், தகுதியா 

ய், திறமாய். 
E-lim'i-nate, v. a. கழித்தல், தள்ளுதல், 

UTE VEGI De IS i ee 

E-lim-i-na'tion, s. கழிவு, கழிப்பு, தள் 

வ் a 
E-li’sion, 5. கெடுதல், உலோபம், aan 

ரம். 
of a consonant, மெய்கெடுகை, ஒற் 
றுக்கெடுகை. it 

El-ix-a/tion, s. அலிப்பு, சரணிப்பு, செ 

ரிப்பு. 
in pharmacy, சாறுவாங்குகை. 

E-lix'ir, s. தைலம், திராவகரீர், வேதை 

மருந்து, முதல்வடி, முயற்சிதருமரு 
ந்து. 

Elk, s. மரை. 
Ell, s. ஓரளவுகோல். 

El-lipse’, அண்டவடிவம், முட் 
El-lip’ sis, ‘ டைவடிவு, அண்டாகா 

ரம், அண்டா கிருதி. 
in grammar, எச்சம், சொல்லெச்சம், 
இசையெச்சம், சொல்லொழிபு. 
in geometry, தீர்க்கவட்டம், முட் 
டைவடிவு. 

El-lip'soid, s. தீர்க்ககோளம், அண்ட் 
கோளம். 

El-lip'tic, | are ஒழிபான, 
El-lip'tic-al, 4 முட்டைவடிவான.. 

to be elliptical, ௭S நிற்றல், இசை 
யெச்சமாய்நிற்றல், 

El-lip’ tic-al-ly, adv, அண்டாகிருதியா 
ய், குறையாய், எச்சமாய். 

El-lip'tic-i-ty, 8. தர்க்ககோளவடிவு, 
Elm, s, ஓர்மரம். 
El-o-cu'tion, s உச்சரிப்பு, உச்சாரண 

ம், அட்சரசுத்தி, சாதுரியம், பேசுந்த 
SHAW, வாய்சாலம், சொற்கோவை. 

El-o-cd'tive, a. சாதுரியமான, சாமர்த் 

இ யமுள்ள ௮ a வாசா 

லமுள்ள. i 

El’o-gy, ee ‘ 
pci Gata 8. 2 புகழ்ச்சி, Gur, புகழ. 
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E-loin’, v. a, பிரித்தெடுத்தல், விலச்கிம 
றைத்தல், அரப்படுத்தல். 

E-lon'gate, v. a. நீட்தெல், ீளசீசெய் 
தல். 

E-lon'gate, ».n. 6G 550, மீளுதல், நீ 
ளித்தல், நெடுகுதல். 
in astronomy, Sa@sa, உச்சப்படு 
தல். 

E-lon'ga-tion, s, fீட்டிப்பு,நீட்சி, தூரம், 
in astronomy, 97 g77, உச்சம். 
in surgery, பொருத்துதகைவு: 

E-lope’, v.n. ஒளித் C519. CUTE SA, 
E-lope'ment, s. ஒளித்தோடுகை, 
E-lop'er, s, ஒளித்தோடுவோன். 
El'o-quence, 8. வாசாலம், சொல்வல்ல 

பம், சொல்வன்மை; பேச்சுவல்லப 
ம், மதுரபாஷணம், சொழ்சாதுரிய 
ம், வாக்குவல்லபம். 

El'o-quent, a. சொல்வல்லபமுள்ள,வா 
சாலமுள்ள, பேச்சுத்திராணியுள்ள. 
persons, சொல்வல்லோர், சாதுரிய 
வான்கள். 

El'o-quent-ly, adv, வாசாலமாய், சொ 
ல்வன்மையாய், சொீதிறமாய், வாக் 

 கலங்காரமாய். 
Else, adv. அல்லது, அல்லாவிட்டால், 

மற்றப்படி. 
Else'where, adv. எஙகேயாகுதல், வே 

றெங்கும், எங்கேயென்றாலும். 
who else, வேறார் 

E-li'ci-date, v. a. விளக்குதல், தெளி 
வித்தல்; விளங்கச்செய்தல், விபரித் 
தல். 

E-ju-ci-da’tion, s. விளக்கம்; தெளிவி 
ப்பு; பிரகாசம், பிரசித்தம், தலாம் 
பரம். 

E-li’ci-da-tive, a. வெளியாக்குதிற, வி 
எக்குதிற, தெளிலவிக்றெ. 

El-uc-ta’tion, s. வெதழப்பு,; புறப்படு 
கை. 

E-lide’, ». தப்பியொளித்தோடதெல், உ 
பாயமாய்த்தப்புதல். 

E-lid’i-ble, a. சவிர்க்கக்கூடிய, தப்பக் 
கூடிய. 

E-lv’ sion, s, தவி ர்வு,கரவு; தந்திரோபா 
யம். 

E-li'sive, a. தந்திரமுள்ள, எத்துள்ள , 
விலகும்படி சந்தொரஞுசெய்நறெ, 
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E-li'so-ri-ness, s. எத்துந்தன்மை, தந்தி 

ரம், உபாயம். 

E-lu'so-ry, a. எத்தத்தக்க, தந்திரமுள்ள. 

E-lite, v. a. சத்திசெய்தல், கழுவுதல். 

E-li'tri-ate, v. 4. சத்தமாக்குதல், மாச 
கற்றல், தெளிவித்தல். 

E-lu-tri-a'tion, s. தெளிவிப்பு, அடை : 

யவைத்துத்தெளிவிக்கை, கழுவுகை, 

சுத்தியாக்குகை. 

E-lys'ian, a. ஈக்தாவனத்துக்கடுத்த, ஆ 
னந்தமான, பேரின்பமுள்ள. 

E-lys'ium, s. கக்தனவனம், பதவி, யோ 
க்தியஸ்தலம், அறக்கம். 

E-mac’er-ate, v. da. மெவிவாக்குதல். 

E-mac-er-a'tion, s. மெலிவாக்குகை. 

E-ma'ciate, v. a. காய்ச்சுதல், உலர்த்த 
ல், நோய்க்கக்செய்தல், வசக்கேடா 
க்கல், வாட்தெல். 

E-ma'ciate, a. மெலிந்த, தேய்ந்த, நோ 
ய்த்த. 

E-ma'cia-ted, a. கரைந்த, மெலவிவுள்ள , 
_ சவங்கலான, ரோதலையான, மெவிந் 

இ, ரோய்த்த. 
to be emaciated, மெலிதல், உலருத 
ல், காய்தல், கெடுதல், சவங்குதல், வ 
சக்கெடுதல். 

E-ma-ci-a'tion, s. மெலிவு, வசக்கேடு, 
காய்வு, கேவலம், சவக்கம், தளாவு. 

E-mac'u-late, v. a. அழுக்ககற்றுதல். 

E-mac-u-la'tion, s. அழுக்ககற்றுகை, 
WIFbS EGOS. 

Em‘a-nate, v.n. சுரத்தல், ஊறுதல், பா 
ய்தல், பிறத்தல், தோன்றுதல். 

Em-a-na'tion, s. தோற்றம், பாய்கை, பு 
றப்படுகை. 

Em'a-na-tive, a. புறப்படுதிற, uni 
ற, தோன்றுறெ. 

E-man’'ci-pite, v. a. விடுதலையாக்குதல் , 
இஷ்டம்பண்ணுதல், பந்தநிக்குதல். 

E-man-ci-pa'tion, s. விடுதலை, சிறைத் 
தனத்தினின்றுநீக்குகை. 

E-man’ci-pa-tor,s. விதெலையாக்குவோ 
or, பந்தங்களினிக்குவோன், பந்தம 
 அப்போன், சிறைமீட்போன். 

E-mas'cu-late, v. a. ruமெடுத்தல், வி 
தைவலூற்குதல், ஆண்மைகெடுத்தல், 
அண்ணகனாக்குதல். 
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E-mas'cu-late, a. sலமெடுக்கப்பட்ட, 

ஈலமழிந்த. 
E-mas-cu-la'tion, s. sலமெடுப்பு, விதை 

வாங்குகை, லீரமழித்தல், சத்துவாங் 
குகை. 

Em-bilm, ». a. சகந்தயிடுதவ், தைலமூ 
ட்தெல், மாமிசபாலனஞ்செய்தல். 

Em-bilm'er, s. தைலமிடவோன், ௬௧௩ 
தமூட்வோன், மாமிசபாதுகாரகபு 
டகன. 

Em-bank’, v. a. வரம்புகட்தெல், கரை 
கட்தெல், அணைகட்டதெல. 

Em-bank’ment, s. வரம்பு, கரை, அணை, 
செய்கரை, ஒட்டுத்திண்ணை. 
of a fort, கொத்தளம். 

Em-biar, v. a. அடைத்தல். 
Em-bir-ca'tion, s. மரக்கலத்திலேறிப் 

போதல், தறைவிட்டுப்போதல். 
Em-bir'go, s. மரக்கலமறியல். 
Em-bir'go, v. a. கப்பல்முதலியவற் 

றைமறித்தல், மரக்கலம்மறித்தல். 
Em-bérk, v. a. மரக்கலத்தேற்றுதல். 

Em-birk, v.n. மரக்கலமேறுதல். 

to engage in or enter into a business, 
தலைக்கொளல், முயலுதல், உட்பகதெ 

ல், அடிப்போடுதல். 
Em-birk-a'tion, 8. மரக்கலமேறிப்போ 

குகை, கப்பலேற்று, 
Em-bar'rass, v. a. சிக்குப்படுத்துதல்,கு 

ழப்புதல், கலக்குதல், கலக்கடிபண் 
ஊதல், கோழைப்படுத்தல். 
to be embarassed, suங்குsதல், கேரு 
தல், கோழைப்படுதல். 

Em-bar’rass-ment, 8. குழப்பம், சிக்கு, 
கலக்கம், கலக்கடி, விக்கினம், 
in speaking, சdைக்கொழை. 

Em-base, v. a. கெடுத்தல், சீர்குலைத்தல், 
தாழ்ச்சியாக்குதல்,கழ்மைப்படுத்தல். 

Em-bas'sa-dor, s. தூதன், தூது, பிரதி 
யாள், காரியபாகன. 

Em-bas’sa-dress, s. ததி, காரியகாறி. 
Em'bas-sage, — 2 
Em’bas-sy, 24 

as ministers, sரரியகர்த்தர். 
hy sores V. 0. அணிவகுத்தல், படை 

காரிய கர்த்தவ்வியம். 

வத் 

தத்தக்க ற. 6. பதித்சல், அழுத்தல், பர 
வதல், படுத்தல், 
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Em-bel'lish, v. 4. அலங்கரித்தல், அணி 
தல், வன்னித்தல், சறெப்பித்தல், கோ 
லம்பண்ணுதல், சிங்காரித்தல். 

Em-bel'lish-er, 8. அலங்கரிப்போன, வ 

ன்னிப்போன், சிங்சாரிப்போன், A 
றப்பிப்போன்,கோலஞ்செய்வோன். 

Em-bel'lish-ing, a. இங்காரிக்கறெ, Pour 
பிச்கிற, அலங்கரிக்கிற, சோடிக்நெ. 

Em-bel’ish-ment, s. அழகு; சங்காரிப்பு, 
அலங்கரிப்பு, அலங்காரம், அணி, வ 
ன்னிப்பு, கோலம், பரிஷ்காரம், சேர 

wy, றெப்பு, சத்திரம் பூஷணம். 
Embers, s. (pl.) தழல், தணவ், 
Em-bez'zle, v. a. sவர்தல், களவுபண் 

era, கள்ளம்பண்ணுதல், சோரஞ் 
செய்தல், பொதுக்குதல். 

Em-bez/zle-ment, s. sள்ளம்,; சோரம், 
பொதுக்கு, கரவு, பட்டிமை. 

Em-bez’zler, s. சோரன், கள்வன்; பொ 
துக்கி, கவர்வோன். 

Em-bit'ter, ».a. (see Imbitter.) சப் 
பாக்குதல். 

Em-blaze’, ». a. பளீரிடச்செய்தல், ப 
aninaclitrinaishinkhy seek கறிக், Ca 
கடஞ்செய்தல், 

Em-bla’zon, v. a. பேராயுதம்புனைதல், 

குலவிருகுக்குறிித்திரித்தல், போர்க் 
கலந்தரித்தல், வன்னித்தல். 

Em-bla/zon-er, s. அ௮லங்கரிப்போன், 
ரம்பமாய்க்கூறுவோன். 

Em-bla’zon-ry, 8. Aத்திராலங்காரம், பி 
ரதிமை, வேகடவேலை, 

Emblem, s. குறிப்பு, அடையாளம், ஒ 
ப்பனை, குறி, பாவனை, உவமானம், 
சித்திரம். 

Em-blem-at'ic-al, a. Qரoபlையாளமான, 
குறிப்பான, பாவனையான, ஒப்பனை 
யான. 

Em-blem-at'ic-al-ly, adv. அடையாள 
மாய், பாவனையாய், ஒப்பனையாரய், 
குறிப்பாய். 

Em-blem'a-tize, உவமானத்தா 

Em'blem-ize, $5 பதால் உ 
வமானித்தல், உவமானமாதல். 

Em-bloom’, v. a. புட்பமுதவியவற்றாற் 

சோடித்தல், பூப்பித்தல். 
Em-bod'y, v. a. sags, அடக்குதல், 

கூட்தெல், சேர்த்தல், இரட்தெல். 
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to be embodied, அடங்குதல், HOF 
ல், திரளுதல், சோல், பொழிப்லா 
குதல், பிண்டமாகதல். 

Em-bog'u-ing,s. ஆற்றுவாய்,கழிமுகம். 
Em-bold’en,. ». a. தைரியப்படுத்ததல், 

உற்சாகம்பண்ணுதல், திடன்சொல் 
லுதல், வீரங்கொடுித்தல். 

Em'bo-lism, s. அதிகதினாதி, pp 
ருஷம். 

Em-boss, ». a. Aத்திரித்தல், உருகாத க 
ல், புடைப்பித்தல். 

Em-boss'ment, s. புடைப்பு. 

Em-bot'tle, ».a. குப்பிக்குள்ளிதெல், 
குப்பியினடைத்தல். 

Em-bow’el, v. a. களில் புதை 

த்தல். 
Em-bow’er, v. sந்தனவாசம்பண்ணுத 

ல், வசந்தமண்டபத்துறைதல், Los bl 
ழல்வாழ்தல். 

Em-brace’, 8. பற்று, பிடி, சையோகம், 
அடக்கம், அங்கோரம், அலிங்கனம். 
of friends, தழுவுதல், அணைத்தல். 

Em-brice’, v.a. sட்டிக்கொள்ளுதல், 

அணைத்தல்,தழுவுதல்,, அங்கிகரித்தல். 
as friends, தமுவிக்கொள்ளுூதல், ௮ 
ளவளாதல். 
an opinion, Aரீித்தல், அனுசரித்த 

ல், ஏற்குதல், தழுவுதல், பிடித்தல், 
கைக்கொள்ளுதல். 
to comprise, அடக்குதல், இணைத்த 
ல், கொள்ளல். 

Em-brice’, v. n. இணைதல், ௮ணைதல், 
கொஞ்கல். 

Em-brace'ment, s. தழுவுகை,. அடக்க 
ம், இணைப்பு, பிடிப்பு, ப்பது 
கொள்ளுகை, ஆலிங்கனம். 

Em-bra'sure, 5. ாக்ிசெல்லுக்கியி 
ல், பீரங்தியேற்றும்வாய், 

Em'bro-cate, v. a. அவாலையிடுதல், மத் 

AEE, ஒற்றுதல். 
Em-bro-ca'tion, 8. ஒற்றுகை, தைலம், 

மத்திப்பு, அவாலையிடுகை. 
Em-broid'er, v. 4. சரிகையிழைச்தவ், ௪ 

ரிகைவைத்தல், சத்திரந்தைத்தல். 

Em-broid‘er-er, s. Aத்திரத்தையற்கார 
ன், சரிகைவைப்போன், சரிகையி 
ழைப்போன. 
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Em-broid'et-y, s. சரிகை, சத்திரத்தை 
யல், சரிகைவேலை. 

Em-broil’, v. a. குழப்புதல், கலக்குதல், 
கலக்கடிபண்ணுதல், சோலிபண்ணு 
தல், சிச்குப்படுத்தல். 
to be embroiled, கமம்புதல், கலங் 
குதல், கவலல், சிக்குப்படுதல். 

Em-broil'ment s. குழப்பம், கலக்கம்,கீ 
லக்கடி, சிக்கு. 

Em'bry-o, 8.௧௬, கருப்பம், முதிராப்பி : 
ண்டம், சினை, புருணம், Lar. 

Em’bry-o, கருவுக்கடுத்த, கருப்ப 
Em'bry-on, 4 , EHMESEOSS. 
E-mend’, v. a. (see Amend.) இருத்து 

தல். 
E-mend'a-ble, a. (see Amendable.) 9 

ருத்தக்கூடிய. 

E-men-da'tion, 8. தருத்தம், திட்டம, 
புதுப்பிப்பு. 

E-mend’a-to-ry, 
டுத்துறெ, 

Em'e-rald, s. மரகதம்; பச்சைக்கல். 
E-merge’, v. n. Herwig, ஏறுதல், உ 

யருதல், கிளர்தல், தோன்றுதல், உ 
த்தல், வெளிவருதல். 

E-merg'ence, திளர்ச்சி, உதிப்பு, 
E-merg’en-cy, Si . ஆபத்து, கெடுதி, த 

றவாய், அவசரம். 
E-merg'ent, a. Gary G0, எழும்புநறெ, 

இடைஞ்சலினின்றுரீங்குநறெ, சதி 
யாய்ச்சம்பலிக்கிற, வில்லங்கமான. 

E-mer'it-ed, a. பூரணவேலைசெய்த, பூர 
ணகிருத்தயெமுள்ள; சம்பூரணமடை 
ந்த, 

Em'er-ods, s. (pl. ) (see Hemorhoids. ) 
மூலரோக ம். 

E-mer'sion, s. எச், Ports. 
in astronomy, மோசனம், Oaeliy, 
வெளிக்குதல். 

Em'er-y, s. குருந்தக்கல், 
E-met'ie, s. உலரந்திமருந்து. 
E-met'ic, a. உகரந்திபண்ணுஇிற, உவ 

ட்டப்பண்ணுறெ. 

E-met'ic-al-ly, adv. சத்திக்கக்கூடியவி 
தமாய், உவட்டாய். 

Em-i-ca'tion, 8. பெொறிபறத்தல், 
of fermenting liquors, கொதித்தெழு 
ம்பல், 

a. திருத்துறெ, சீர்ப்ப 
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Em'i-grant, s. பரதேசி, வல்சைவந்த 
வன். 

Em'i-grant, a. பரதேசம்போதிற. 
Em'i-grate, ». a. குடியெமும்புதல், ப 

பே்ம்யேர்ல்,; குடிபோதல், வல 
சைபோதல். 

Em-i-gra’ tion, 5. குஉயெழுச்ி, குடிஎ 
மும்புகை, பரதேசசஞ்சாரம், பரதே 
சம்போதல். 

Em'i-nence, உன்னதம், உயர்ச்ி, 

Em'i-nen-cy, ம் சிலாக்கியம். 
சிறப்பு; பிரதானம், தலைமை, பெரு 
மை, மேன்மை; புகழ், சீர்த்தி, உச் 
தம். 
to give eminence, மேற்கொள்ளுதல், 
தீலைப்படுதல், Gig Buco. sev. 

Em'i-nent, 4. உயர்ந்த, சிறந்த, மேன் 
மையான, மாண்புள்ள, அருமையா 
ன, உத்தமமுள்ள, உ.ச்சிதமான, உய 
ர்ச்ியான, விதப்பான. 
persons, Aறந்தோர், மகரத்துமாக்கள் 
பெரியோர். 
to be eminent, சறத்தல், மேம்படுதல், 
தலைப்படுதல், பெயர்ப்படுதல். 

Em'i-neat-ly, adv. Aறய்பரய்,மேன்மை 
யாய், புகழ்ச்சியாய், 

அதன், ஒற்றன், சாரண 
ன், வேயன், உளவன. 

Em'is-sa-ry, 4. வேவுபார்க்ற, உளவு 
பார்க்றெ, 

E-mis'sion, s. வீசுகை, காலுகை, அனு 
ப்புகை, செலுத்துகை. 

E-mit’, v. a. வித்தல்; எறிதல், சொரி 
தல், எய்தல், பிரயோகடத்தல்; உமிழ் 
தல், கலித்தல், காலுதல். 
bills, அனுப்புதல், செலுத்துதல். 
light, ஒளிகாலுதல்; பிரகாரித்தல், # 
பூர்விடதெல், ஒளிர்தல். 
rays, கதிர்விடதல், கதிர்வீசுதல், one 
திவீசுதல். 

Em'met, 8. எறும்பு; பிபீலிகை, ener 
லம். 

E-mol'li-ate, v. a. மிருதுவாக்குதல், ட 

தமையாக்குதல், ஆண்மைகுறைத்தல் , 
லீரங்கெடுத்தல். 

E-mol'li-ent, 5. இளக்குறெமறாந்து, வ் 
ரேசனம். 
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E-mol'li-ent, a மிருதுவாக்கு Sip, கரை 
க்கிற. 

E-mol'u-ment,; $. பலன், வரத்து, பிர 
யோசனம், ஈயம், வருமானம். 

E-mol-u-ment’al, a. பலன்தருதிற, பிர 
யோசன்முள்ள. 

E-m0'tion, 8. மனச்சலனம், மன்வெழு 
FF, 2 corre, 

Em-pale’, v. 4. காலையடைத்தல், கழு 

வேற்றுதல், 
to be empaled, sமுவிலெற்றப்படு 

தல். _ 
Em-pile’ment, s. ¢@pCapnu, கலைய 

GO) L_ LILY 

Em-pan'nel, s. (see Pannel.) sிவர்நா 
மவிலாசம். 

Em-pan'nel, v. a. (see Impannel.) ws 
தியஸ்தனாக்குதல், நடுவுக்கழைத்தல். 

Em-piark, v. 4. வேலியடைத்தல். 
Em-pas'sion, s. (see Impassion.) wன 

தையெழுப்புகை. 

Em'per-or, 8. மsரராசா, சுயாதிபதி, 

Em'pha-sis, இசையறை, சொல்விலூன் 
றல். 

he speaks with emphasis, வற்புறுத்தி 
ப்பேசுதிறான். 

Em’pha-size, v. a. இசையறுத்திசைத்த 
ல், ஊன்றியுச்சரித்தல், வன்மையாய் 
உச்சரித்தல், அழுத்திப்பேசுதல், 

Em-phat’ic, பெலனான, ஊன்றி 
Em-phat'ic-al, “ ¢ ச்சொல்லுதநிற, ven 

னறியுச்சரிக்கவேண்டிய௰. 
word, தாக்குமொழி. 

Em-phat/ic-al-ly, adv. பெலனாய், ஊன் 
றி, விசேஷமாய், சொல்லழுத்தமாய்: 

Em’ pire, 8. ஆளுகை; ஆட், Bare 
யம், அரசாட்௭. 

Em'pir-ic, s. பாமரவைத்தியன், அப்பி 
யாசவைத்தியன். . 

Em-pir'ic, பரிசனைக்கடுத்த, ௮ 
Em-pir'ic-al, “ { ப்பியாசப்பட்ட,ப 
ரிசோதனையாலனுமானித்த, 

வைத்தியத்துக்கடுத்த. 
Em-pir'ic-al-ly, adv. த்கிப்கய்; பாரி 

சனைப்படி, பரீட்சைமாத்திரையாய். 
Em-pir'i-cism, 8. பரீட்சாவைத்தியம், 
அான்முறைதெரியாப்பரிசனை. 
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Em-pléad’, va. (see Implead.) கற்ற 

ஞசாற்றுதல். 
Em-ploy’, s. தொழில்; வேலை,அலுவல், 

உத்தியோகம், பணிவிடை; சேவுகம். 
Em-ploy', v. a. வேலையில்நிறுத்திக்கொ 

ள்ளூதல், வேலைக்குக்கூட்டிக்கொள் 
தல், வேலைக்கு ட்படுத்தல், வேலை 
கொள்ளுதல், வேலைக்குவைத்தல். 

Em-ploy'a-ble, a. வேலைக்குட்படுத்த 
க்கூடிய, வேலைக்குட்படுத்தத்தகுதி 
யான. 

| Em-ploy-é’, s. PER eta ததன், 
: Em-ploy' er, 8. வலைக்கு - த்தா 

ன், வேலைகற்பிப்போன். 
Em-ploy'ment, s. வேலை, தொயில், ௨ 

தீதியோகம் க்தி குன், வினை. 
Em-pois’on, v. a. ஈஞ்சிட்டுவைத்தல், ந 

ஞுசுபோடுதெல், நஞ்குட்தெல். 
Em-pois'on-er, s. sSூசிடுவோன். 
Em-p0'ri-um, 8. லியாபாரத்துறை, வர் 

தீதகக்கடை, கப்பற்றுறை, வியாபார 
நகரம். 

Em-pow’er. v. a. தததுவங்கொடுத்தல், 
பலப்பித்தல், அதிகரரஸ்தாபனஞ்செ 
ய்தல். 

Em'press, 8. இறைவி, இராசாச்தி, இரா 
ணி, இராசஸ்திரி, இராயணி. 

Em-prise’, s. கையிட்ட வேலை, எடுப்பு. 
Emp'ti-er, 5. வெறுமையாக்குவோன். 
Emp'ti-ness, s. கசுனியம், இன்மை, வெ 
அமை. .. 
as ignorance, பேதைமை, 

Emp'ty, v. a. வெளியிலூற்றுதல், வெறு 
மையாக்கல், குனியமாக்குதல். 
as a iver, பாய்தல், விழுதல். 
water, ஊற்றுதல். 
dirt, &c., Gar Osa. 

Emp'ty, a. வெறுமையான, குனியமா 
ன, சாரமற்ற, பலனற்ற. 
declamation, சாரமற்றபேச்சு, வீண் 
பேச்சு, பலனற்றபேச்சு , பிதற்று... 
compliment, வரயுபசாரம், முகமனு 
ரை, இச்சகம். 
grains, சப்பி, சப்பட்டை, சாவி, ப. 
தா. 
house, வெறும்விடு, பாழ்ர்சேசம், பா 
pags. 6 
title, துகொொயில்லாதங் டல் 
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as hungry, uw" 19 eflujorar. 
as ignorant, Cu@senwujarar, 9 Hal) 
ல்லாத. 

Emp'ty-ings, s. (pl.) கோது, மண்டி, 
அடையல், சசாளம். 

Em-pur'ple, v. a. கருvஞ்செவப்பாக்கல், 
அமலநிறமூட்டல். 

Em-pyr'e-al, a. சsசோதியான, பரிசுத்த. 
Em-py-ré‘an, 5. சோதிமண்டலம், மோ 

ட்சமண்டலம், 

Em-pyr'ic-al, a. Sபற்றுந்தன்மையுள்ள, 
தீத்துவமுள்ள. 

_- Em-py-rd’sis, ௧. பெருரெருப்பு, பெரு 
ந்தபற்றுகை. 

Em'u-late, v. a. மேலிடவகைதேடுதல், 
வெல்லவகைபார்த்தல், 

Em-u-la'tion, s. இகலாட்டம், வெல்லு 

முயற்சி, எதிரித்தனம், முந்துந்தன் 
மை. 

Em'u-la-tive, a. ன்னேறவிருப்பமு 
ள்ள, வெல்லப்பார்க்கறெ. 

Em’‘u-la-tor, 8. முந்தமுயலுவோன், மு 
யற்சிக்காரன், அக்ரொதுன். 

Em'u-la-tress, s. அக்கிராதுரி. 
E-mulg’ent, a. குண்டிக்காய்க்குரிய, ப 

க்குவாசயத்துக்குரிய. 
Em'u-lous, a. முன்னேறவிருப்பமுள் 
at, வெல்லப்பார்க்றெ, 
Em'u-lous-ly, adv. வெல்லுறெகுணமா 

ய், மேம்பாடாய். 

E-mul'sion, 8. பரல்நிெறமுள்ளமருந்து. 

E-mul'sive, a. பால்நிறமுள்ள, மிருது 
வாக்கு. 

En, (prefz.) முதலடைமொழி, உபசரு 
க்கம். 

 En-a'ble, v. a. தகுதியாக்குதல், பலப்ப 
டுத்தல், முயற்சிகொடுத்தல், வலியுறு | 
த்தல், இயலப்பண்ணுதல். 

En-act', ». a. கட்டளையிடதல், கட்ட 
ளைநிருபித்தல், பிரமாணித்தல். 

En-act'ive, a. கற்பிக்கிற, கட்டளையிட 
Go, கற்பிக்குந்தத்துவமுள்ள, கட்ட 
ளையிடக்கூடிய. 

En-act'ment, s. sட்டனளைச்சட்டம், ௧ 
ட்டளைப்பிரமாணம், விதி, நிருயம். 

En-act'or, 8. Qரமாணம்லிதிப்போன், | 
கட்டளையிடுவோன், பிரமாணிகன். 
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En-am'bush, v. a. பதிவிருத்துதல், ஒளி 

யிருத்துதல், மறைவிறாத்துதல், பதிவி 
டைபண்ணல். 

En-am'el, s. அழுத்தப்பொருள், பளிங் 
குபோன்றவஸ்து, மினுச்கம். 

En-am'el, v. a. அழுத்துதல்,; பளிங்கு 
போலாக்குதல், ஒப்பமிடுதல். 

En-am'el-er, s. அழுத்துவோன், ஒப்ப 
மிடுவோன். 

En-am'el-ing, s. அழுத்தமாக்குகை. 
En-am'or, v. 4. மயக்குதல், Conese 

செய்தல், மையலாக்குதல். 
En-am-o-ra'do, s. மாகண்பன், Wao 

ன்பன். 
En-cige’', v. a. பஞ்சரத்நிலடைத்தல், 

கூட்டிலடைத்தல், 
En-camp’, v. 2. பானையமிறங்குதல், தா 

ணையம்போடுதல். 
En-camp’ment, s. பானையம், பாளையமி 
றங்குகை, பாசறை, முனைப்பதி, மு 
சுப்பதி. 

En-case’, v. a. (see Incase.) உள்ளடக் 
குதல், உறைக்குட்செலுத்தல். 

En-caus'tic, s. அமழுத்தும்வகை, ஒப்பச் 
சுண்ணம். 

En-cave', v. a. குasையிலடைத்தல். 
En-chafe’, v. a. கோபமூட்டுதல். 
En-chain’, v. a. சங்கிலியாற்பூட்தெல், 

கட்டாயப்படதெதுதல்,தளைத்தல்,கொ 

ease, தொடுத்தல். 
En-chint, v. a. மயக்குதல், வயெப்படு 

தீதல், வசப்படுத்தல், சோகிப்பித்தல், 
மந்திரதந்திரத்தாற்கட்டெல். 
as delight, பிரீிதியாக்கல். 

En-chint’er, s. மயக்குவோன், வகர 
ன், வசியம்பண்ணுவோன், மந்திர 
வாதி, மாந்திரிகன், பேய்வித்தைக்கா 
ரன். 

En-chint'ing-ly, adv. மயக்கத்தக்கவித 
மாய், வ£ீகரிக்கத்தக்கதாய். 

En-chint'ment, s. மvrயவித்தை, குணிய 

ம்; மயக்கம், வசியம், ஸ்தம்பனம், ம 
நீதிரவித்தை, சாலவித்தை, சல்லியம். 

En-chant'ress, s. sட்டுச்காரி, குறிகா 
ரி, மயக்குவாள், மோகனஸ்திறி. 

En-chase', v. a. அழுத்தல், இழைத்தல், 

பதித்தல், கற்பதித்தல், கிதெஞ்செய்த 
ல், கொத்துவேலைசெய்சல்., 

K2+ 
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En-cir'cle, v. a. வளைதல், குழீதல், கோ 

லுதல், சுற்றுதல். 
in the arms, sட்டிக்கொள்ளுதல். 

En-close’, v. a. (see Inclose ) yours 
தல், உள்ளிடல். 

En-cof'fin, v. a. சவப்பெட்டிக்குள் 
வைத்தல், சவச்சேமஞ்செய்தல். 

En-co'mi-ast, s. புகழுவோன், ஈட்ட 
யகாரன், வண்டன், எட்டன், மங்க 
லப்பாடகன். 

En-co-mi-ast’ic, புகழ்ச், வந்தன 
En-co'mi-um, * ¢ ம்; சொன்மாலை. 
En-com'pass, v. & குழுதல், அடைத்த 

ல், வளைத்தல், கோலுதல், சுற்றுதல். 
En-com'pass-ing,8.வளைப்பு, அடைப்பு. 
En-core', adv. மறுபடியும். 

En-count’er, s. மெத்து, தாக்கு, முட் 
டு, எதிர்ப்பு, அடர்ப்பு, தலைப்பாடு, 
as battle, பேரர், யுத்தம், சண்டை. 
as dispute, வாக்குவாதம், தருக்கம். 

En-count/er, v. a. எதிர்த்தல், முட்டுத 
ல், விவாதஞ்செய்தல், தலைக்கூடல், 
நேரிடுதல். 

En-count’er-er, s. எதிர்ப்போன், முட் 
டுவோன், எதிரி, சந்திப்போன். 

En-count’er-ing, a. நெரிடுதிற, எதிர்க் 
திற, ௪ந்திக்றெ, 

En-cour' age, v. 4. திடப்படுத்தல், பல 
முறுத்தல், தைரியப்படத்தல், அபய 
ங்கொடுத்தல், திடஞ்சொல்லுதல்,தே 

ற்றுதல். 
approach, இடங்காட்டுதல், இடங் 
கொடுத்தல். 
to be encouraged, தேறுதல், தெளித 
ல், தைரியப்படெல், முயற்சிப்படு 
ல். ஏவப்படுதெல். 

En-cour'age-ment, s. தைரியம், நடன, 
அபயம், தேற்றம், முயற்சி. 
as favor, countenance, சமுகம், ஆத 
ரவு, தயை. 

En-cour'a-ger, s. தைரியப்படுத்துவோ 
ன், இடங்கொடுப்போன், தேற்று 
வோன். 

En-cour’a-ging-ly, adv. தைரியமாய், தி 
டனாய், தேறுதலாய். 

En-crim'son, v. a. செவப்பாக்கல், இ 
ருண்டசெவப்பாக்குதல், கருஞ்செ 
வப்பாக்கல். 
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En-créach’, v. a. எல்லைகூட்டுதல், எல் 
லைதள்ளுதல், எல்லைஒற்றுதல். 
as the sea, sரைகடத்தல். 

on another’s land, எல்லைகூட்டுதல், 
En-croach’er, s. sீதிகட்ப்போன், எல் 

வைதள்ளி, எல்லைகூட்டூவோன். 

En-croach’ing, s. ஒற்றிக்உிட்டுகை,மெ 
ருக்குகை, எல்லைதள்ளுகை. 

En-croach’ing-ly, adv. அநியாயமாய், 
எல்லைதள்ளும்விதமாய், எல்லைவிலக் 
sw, 

En-croach'ment, s. அடீதியாய்ப்பறிக் 
கை, எல்லைதள்ளுகை. 

En-crust’, v. a. (see Incrust.) ALi] 
தீதினால்மூதெல், பொருக்குப்பிடித் 
தல். 

En-cum'ber, v. a. பரரஞ்சமத்துதல், 
பாரமேற்றுதல், பொறுப்பித்தல், நெ 
ருக்குதல், O55, கலங்கப்பண் 

ணுதல். 
En-cum’brance, 8. பாரம், பாரச்சுமை, 

பாரத்தொந்தரவு, பொறுப்பு, தடை; 
விக்கினம். 

En-cy-clo-pé'di-a, 5. s’oxைஞானாகராதி, 
வஸ்துநிண்ணயச்சொல்லகராதி, ௪ரு 
வவித்தியாகரதூல்,சகலகலைஅகராதி. 

En-cy-clo-pé'di-an, a. சருவலித்தியாக 
Tn HIS Gus. 

En-cy-clo-pé'dist, s. சருவவித்தியாகர 
கதாலாக்கியோன். 

End, 8. முடிவு, கடை, இறுதி, அந்தம், 
அதி, எல்லை, தீர்மானம், தொங்கல், 
பரியந்தம், ஒழிவு, கடை, தீர்ப்பு. 
extremity, தணி, தலை, கூர், அக்கி 
ரம். 
design, object, கொக்கம், இலக்கு, க 

ரத்து. 
of the earth, பூமியின் அந்தம். 
of the world, உலகாந்தம், உகாந்தம். 
of an eclipse, Arsகணமொசனம், வி 
மோசனம். 
of a plantain, முகிழ், மூழ். 
to this end, இதற்காக, இந்தரோக்க 
த்துக்காக. 

the very end, teen, கடையமீறு, 
FUP OS, கடையாந்தம். 
the hair stands on end, மயிர்ிவிர்ச் 
அக்கொண்டுநிற்கன்றது. 
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End, va. முடித்தல், ஒழித்தல், சமைத் 
தல், தீர்த்தல், தொலைத்தல்,, அழித்தல். 

End, v.». முடிதல், இறுதல், ஒழிதல், 
சமைசதல், தீர்தல், ஓய்தல், நின்று போ 
குதல், தொலைதல். 
as an eclipse, Qrsகணமொடித்தல், &) 
ரகணமோசனமாதல், இிரகணம்விடு 
தல். 

En-dam‘age, v. a. seீடப்படுத்துதல், 

சேசப்படுத்துசல். 
En-dan’ger, v. a. சேதத்துக்குட்படுத்து 

தல், மோசத்துக்குட்படுத்தல். 
En-dan'ger-ing, s. மோசம், ஈட்டம், 

சேதம். 
En-dan'ger-ment, s. மோசத்துக்கேது 

வாக்குகை, மோசப்படுத்துகை. — 
En-déar’, v. a. பிரியப்படச்செய்தல், 

நேசிக்கப்பண்ணுதல், அருமையாகக் 
கல், அருமைப்படுத்தல். 

En-déar'ment, s. காதல்; அன்புக்டெனா 
.. னதன்மை, மாநண்பு. 
En-deav’or, s. முயற்சி, ஊக்கம், உற் 

சாகம், உழைப்பு, அணிவு, பிரயத்த 
னம். 

En-deav'or, v. முயற்சபெண்ணுதல், பி 
ரயாசப்படதெல், எத்தனம்பண்ணுதல், 

முயலுதல், அணிதல், தெண்டி த்தல். 
En-deav'or-er, s. முயலுவொன், பிர 

யாசப்படுவோன். 
En-den'i-zen, v. a. தேசசுதந்தரத்துக்கு 

ரித்தாக்கல். 
Ending, s. முடிவு, அந்தம், கடை. 

in grammar, விகுதி, பிரத்தியம், 
En-dite', v. a. (see Indite.) சொல்விக் 

கொடுிததல். 
End'less, a. முடிலில்லாத, அனந்த, ௪ 
தாகாலமுள்ள, எல்லையில்லாத. 

End'less-ly, adv. அனந்தமாய், தினமு 
ம், எல்லையற்று, முடியாமல், நித்திய 
மாய், ஊழிகாலமாய். 

End'less-ness, s. முடிலின்மை, முடி 
வில்லாமை, அனந்தம், வரையறையி 
ன்மை, நித்தியம், ஊழி. 

En-dorse’, v. a. (see Indorse.) உண்டி 
யலின்மேற்பற்றுமதியெழுததல். 
a bill and present it, உண்டயலின் 
மேலெழுதிக்கொடுத்தல், செல்லெழு 
இக்கொடுத்தல். 
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En-dorse'ment, s. செல்லெழுத்து, பெ 
அமெழுத்து, மேலெழுத்து. 

En-dow’, v. a. £தனங்கொடுத்தல், தா 
னங்கொடுத்தல், ஆதனமாகக்கொடுத் 
தல், பேறளித்தல். 
a temple, &c., ஆதனங்கட்டதெல், தா 
னப்பிரசாதஞ்செய்தல், ஆதனங்கொ 
டுத்தல். 
to be endowed, பெறுதல், தரித்தல். 

En-dow’er, s. ஆத$னாதிபன், ஆதீனமாக 
க்கொடுக்றெவென், ஆதனன். 

En-dow'ment, s. Cum, ஆதனம், தான 
ம், தியாசம். 
a deed of, சானபத்திரிகை. 
as induement, தேவவரம். 

En-die’, v. a. (see Indue.) வரங்கொ 
டுத்தல், சிறப்பித்தல், பலப்படுத்தல். 

En-dir‘a-ble, a. தாங்கக்கூடிய, பொ 
அக்கக்கூடிய, சுமக்கக்கூடிய. 

En-dur'ance, s. நிலைப்பு, பொறுமை, 
தாங்குகை, பொறுப்பு. 

En-dire’, v. a. ஏந்துதல், தாங்குதல், த 
ரித்தல், சகித்தல். 

En-dure', v. n. நிலைகிற்றல், தங்குதல், 
நிலைப்படுசல். 
to bear, பெறுத்தல், சஇித்தல், உத்த 
ரித்தல், பகெல். 

En-dir'ing, a. பொறுதியுள்ள , தாங்கு 
ற, நிலைப்புள்ள. 

End'wise, adv. தனிவளமாய், oS 

டமாய், செங்குத்தாய். 
En'e-my, 8. சத்துரு, எதிராளி, எதிரி, 

பகைஞன், குரோதி, மேவன், இரி 

GT, ஒன்னான். 
in military affairs, மாற்றான். 
in theology, Sere, அசுத்தாவி 

En-er-get'ic, சத்துவழமுள்ள, FS 

En-er-get'ic-al, Me ‘ துக்கொண்ட,பெ 
லனுள்ள, ஊக்கமுள்ள, உறுதியுள்ள, 
முயற்சியுள்ள, இயக்குறெ. 
to be energetic, உற்சாகப்படுதல். 

En-er-get'ic-al-ly, adv. சத்துவமாய், ger 

க்கமாய்) விவேகமாய், தைரியமாய். 
En'er-gize, v. முயலுதல், சத்துவங்கொ 

டுத்தல், பலப்படுத்துதல், உஞுற்றுதல். 

En’ er-gy, 8. ஊக்கம், முயற்சி, பிரயத்த 
னம்; உற்சாகம்; ஆண்மை, உத்தியோ 
சம், உரம், தாளாண்மை. 
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as strength of expression, உறுதிப் 
பேச்சு, கட்டெரை, இடித்துரை, தாக் 
கமானபேச்சு. 

E-nerv'ate, v. 4. தளர்த்துதல், பலவீன 
் மாக்குதல், நிற்பலப்படுத்துதல், நரம் 
புவெட்தெல். 

E-nerv'ate, a. பலலீனப்படுத்துறெ, 
En-er-va'tion, s. தளர்ச்சி, பலவீனப்ப 

டுத்துகை, சத்துவங்கெடுக்கை. 
E-nerve’, v. a. பலலீனப்படுத்தல். 
En-fee’ble, v. a. தளர்த்தல், Oud sso, 

பெலன்குறைத்தல். © 
En-feoff’, v. a. ஆட் யொப்புக்கொடுத் 

தல். 
En-fi-lade’, v. a. பதிவிருக்கும்படைக் 
குநேரோடக்குண்டுபிரயோகத்தல்,ஓ 
ளியணியறுத்தல். 

En-force’, v. a. வற்புறுத்துதல், பலப் 

தப்படுத்துதல், வலியுறுத்தல். ' 
as compel, நெருக்குதல், பலபர்தப்ப 
டுத்துதல், கட்டரயப்படுத்தல், வலோ 
ற்காரப்படுத்தல். 
as impress on the mind, wனதிலமு 

SHE. 
En-force’ment, s. பலபந்தம்பண்ணு 

கை, பலோற்காரப்படுத்துகை, கட் 
டாயம்பண்ணுகை. 

En-forc'er, s. பலபந்தம்பண்ணுநிறவ 
ன், கட்டாயம்பண்ணுதநிறவன், கட் 
டாயக்காரன. 

En-fran’chise, v. a. லிடுதலையாக்கல், 
சிறைநீக்கல், சிறைவிடுதல், இட்ட 
மாக்குதல், தேசவுரிமைகொடுத்தல். 

En-fran’chise-ment, s. Aறைமிட்பு,இ 
ட்டம், தேசவுரிமைப்பேறு. 

En-fran'chis-er, s. Aறைமிட்கறவன,இ 
ட்டமாக்குறெவன். 

En-gage’, v. a. உடம்படுத்தல், ஏற்படு 

தீதல். 
as security, உடம்படுத்தல். 
to pledge, pawn, ஈவைத்தல். 
to enlist, கூட்டுதல், சேர்த்தல், பொ 

ருத்துதல். 
to fix attention, வசப்படுத்தல், மரு 
ட்டுதல், இச்சிப்பித்தல். 
to be engaged in, பதிதல், முயன்றி 
ருத்தல், உட்படுதல், கையிடுதல். 

En-gage’,v.n. ஏற்படுதல், ஆரம்பித்தல். | 
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to attack in battle, பொருதல், எதிர 
SSO, உடற்றல். 
to undertake, உட்படுதல், எழுதல்,எ 
(poy sa, ஏற்பதெல், தலைப்படுதல், 
தொடங்குதல்,நேரிடதெல்,கையிடுதல். 
to pledge one’s word, உடன்படுதெல், 
வாக்குக்கொடுத்தல். 

En-gag’ed, a. உடன்பட்ட, முயற்சியு 
ள்ள, சறசுஓழப்புள்ள. 

En-gig'ed-ly, adv. அலவலாய், உடன் 
பட்டு, உடந்தையாய், முயற்சியாய், 
விவேக. 

Ee-gag'ed-ness, s- முயற், விவேகம். 
En-gage'ment, s. அலுவல், கவ்வை, 

தொழில். 
a battle, போர், யுத்தம். 
a contract, உடன்பாடு, உடன்படி 
க்கை, நியமம், பொருத்தம், வாக்கு, 
ஒப்பந்தம். 
as pawn, ஈட, அடகு. 

En-gag'ing, a. உடன்படிக்கைபண்ணு 
திற, உட்படுத, உட் படுத்துதிற , இழு 
க்கிற, கவருதிற, ரோக்கான, பார்வை 
யுள்ள, இனிமையான,தோற்றமுள்ள. 
as winning, attractive, வzசமரக்குற, 
காமிக்கப்பண்ணுநிற, வசியம்பண் 
ணுறெ. 

En: gag’ing-ly, adv. வ£கரிக்கத்தக்கதா 
ய்; இதமாக்கத்தக்கதாய், 

En-gar'land, v. a. மvாலைசூட்டதெல். 
En-gar'ri-son, v. a. படைச்சேவகரால 

ரணித்தல், சேனைகுழ்வித்தல். 
En-gen'der, v. a. சனிப்பித்தல், பிறப் 

பித்தல், கருக்கொள்ளச்செய்தல், ௨ 
ண்டாக்குதல். 
strife, சண்டையுண்டாக்குதல். 

En-gen'der, v. n. கருக்கொள்ளுதல். 
En-gen'der-er, s. சனிப்பிப்போன், பி 

றப்பிப்போன், சனகன், பிதா. 
En-gen’der-ing, a. சனிப்பிக்கிற, பிற 

ப்பிக்கிற, உண்டாக்குகிற. 
En'gine,s.சுத்திரம்,இயந்திரம்,ஏந்திரம். 

a military machine, Canines, 

இரணகுத்திரம். 
self moving, பொறி. 
as means, வழிவகை, ஏது, உபயோ 
கம், உபகரணம். 

as agent, பிரததலைவன. 
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En-gi-neer’,s. Aற்பவல்லவன, பாதை 
காரகன், குத்திரி, சூத்திரகாரன், இ 
யநட்திராப்பியாசி. 

இயர்திரத்தொழில் En-gi-neer'ing, s 
செய்தல். 

En'gine-ry, s. இயந்திரகுத்திரங்கள், ப 
டைக்கலங்கள், இயர்திராப்பியாசம், 

En-gird’, v. a. குழ்தல், சுற்றுதல், மண் 
டலவித்தல், வளைதல். 

En'glish, s. இங்திலாந்துதேசத்தார், இ 
ங்கலாந்துப்பாலை. 

En’glish, v. a. இங்கிலீசாக்கல். 
En'glish, a இங்கலீசுப்பாவை£க்குச் 

சேர்ந்த, இங்கிலீசச்சாதியைச்சார்ந்த 
Paelishrroad, 8. இங்கிலீசகாரன். 
En-gorge’, v. a. விழுங்குதல், பட்சத் 

தல், அங்குதல். 
En-gorge’ ment, 5. பட்சிப்பு, விழுக்க 

ம்; பட்சணம். 

En-grift’, v. a. (see Ingraft.) மரமொ 
ட்தெல், பொருத்திவைத்தல். 

En-grail’, v. a. குழியாக்கல், கல்லுதல், 
En-grain’, v. @. சாயங்காய்ச்சுதல், நிற 

மூட்டல், 
En-grave’, v.a. Aறுக்குதல், கறுதல், 

கொத்துதல், எழுதுதல், சித்திரமெழு 
அதல், சித்திரம்வெட்தெல், அச்சுத்தி 
ர்தல், திட்தெல். 
as impress deeply, பதித்தல், அழுத் 
அதல், உறைப்பித்தல். 

En-grave'ment, s. உலோகங்களிற்சித் 
திரம்பொறித்தல். 

En-grav’er, s. கொத்துவேலைகாரன், A 
ச்திரவேலைகாரன், சித்திரகாரன். 

En-grav'ing, s. Aத்திரவேலை, தொத்துச் 
சித்திரம், வெட்தெபம், எழுத்து, றே. 

En-gross’, v. a. குமுக்காய்க்கொள்ளல், 

அடக்குதல், பிடித்தல். 
the mind, sவ்வுதல், மூடுதல். 
to copy, தெளிவரயெழுஅதல் , தீர்க்க 
மாயெழுதுதல். 
to be engrossed, ஆழ்தல், பதிதல், ௮ 
மிழ்ந்துதல். 

En-gross'er, s. விலைச்சாக்குகளைக்குமு 
க்காகவாங்குதநிறவன், தீர்க்கமாயெழு 
துநிறவன். 

En-gross'ment, s. அடக்இக்கொள்ளு 
COE. | 
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En-gulf’, . 4. அகாதத்திலாழ்த்தல், நீர் 
ச்சுழியிலகப்படுத்தல். 

‘En-hince’, v. a. அதிகப்படுத்தல், மேற் 
படுத்தல், மிகுக்கச்செய்தல். 

En-hince’, ».n. அதிகரித்தல், அதிகப் 
படுதல், மேற்படுதல், கூடுதல். 

En-hince'ment, s. அதிகரிப்பு, வளர்ச் 
௪, நிறைவு, கதிப்பு. 

En-hinc’er, s. அதிகப்படுத்துநறெவன், 
தேற்றுறெவன். 

E-nig'ma, 5. கொடி, விட்கெதை, மறை 
சொல். 

E-nig-mat’ic, கமொடிக்குரிய, வி 
E-nig-mat’ic-al, uf ‘ டெொெதைக்கடுத்த, 

தெளிவற்ற, கருகலான. 
E-nig-mat' ic-al- ‘ly, adv. கொடிக்குரிய 

தாய், கருகலாய். 
E-nig'ma-tist, s. கொடிகாரன், ADs 

தைசொல்லுநறெவன். 
E-nig'ma-tize, v. a. ம் 

விடுகதையுண்டாக்குதல். 
En-join’, v. 4. விதித்தல், கற்பித்தல், ௧ 

ட்டளையிடுதல். 
En-join'er, s. sற்பிப்போன், விதிப் 

போன். 
En-joy', v. a. sன்மையனுபவித்தல், இ 

ன்பமனுபவித்தல்,  சுகானுபோகஞ் 
செய்தல். 
company, கொண்டாதகதெல், அளவ 
ளாதல். 
life, உயிர்வாழ்தல், சுத்தல், FAIS 
தல். 

En-joy'a-ble, a. சsமனுபவிக்கக்கூடிய. 
En-joy’er, s. ¢srayCur. 
En-Joy'ment, s. சsகானுபோகம், இட்ட 

போகம், இன்பம், சந்தோஷம், ௬௧ 
ம், சுகவாழ்வு. 
what gives, பொக்கியம். 
great, சுகானந்தம், பரிபோகம், பே 
ரின்பம், 
spiritual, 

pay. 
sensயal,சற்றின்பம், லெளகெவாழ்வு. 
of life, உயிர்வாழ்க்கை. 

of society, கொண்ட ப அளவ 
ளா. 

En-kin'dle, v. a. கா Sap 
ட்டுதல். 

பரமானந்தம், வைதிகவா 
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as excite, inflame, grom@Osa, எவுத 

ல், மூட்டிவிடுதல், பற்றவைத்தல். 

En-lard’, v. a. கொழுப்புப்பூசுதல், வெ 
ண்ணெபூசுதல். 

En-lirge’. v. a. அதிசப்படுத்துதல், மே 

ற்பதெதல், பரப்புதல், பருப்பித்தல், 
அகலவிகதெல். 
to set at liberty, வlிடுதல’ையாக்குதல், 
பாரம்நீக்குதல். 

En-lirge’, v. n. பருத்தல், பெருகுதல், 
பொலவிதல், மல்கல், வர்த்தித்தல், வெ 
குத்தல், விரிதல், படர்தல். 

En-lirg'ed-ly, adv. விசாலமாய், 
வாய், விருத்தியாய். 

En-lirge’ment, s. பெருக்கம், பொலிவு, 
விரிவு, விருத்தி, வீச்சம், வர்த்திப்பு, 
கதிப்பு. 
as release, விடுதலை, இட்டம். 
as expatiating, விஸ்தரிப்பு, விஸ்தா 
ரம், விபரம். 

En-light’en, v. a. வெளிச்சமாக்குதல், 
விளக்கல், தெளிவித்தல். 
mentally, ஈற்போதனைபயிற்றல், ௨ 
ணர்த்துதல், அறிவுகொளுத்தல், படி 

ப்பித்தல், தெளிவித்தல், தேற்றுதல். 
to make light, தலக்குதல், யினுக்கு 
தல், பிரசாசப்படுத்தல். 
to become enlightened, பிரகாத்த 

ல், தெளிதல், அலங்குதல், தஇிருந்துத 
ல், தேறுதல். 

En-light’en-er, s. தலக்குகிறவன், உப 
CsA, விளக்குநறெவன், தெரிவிக்கெ 
வன் 

En-list!, ». a. யெயர்விலாசத்திற்சேர்த் 
தல். 
soldiers, சேவகமெழுதுவித்தல், சே 
வகத்திலுட்படுத்தல். 

En-list’, v.n. செவகத்திலுட்படுதல், சே 
வகமெழுதுதல். 

En-list'ment, s. சேவகமெழுதிக்கொடு 
த்தசாதனம். 

En-lw’en, v. a. உயிர்ப்பித்தல், முயற்சி 
கொடுத்தல், உற்சாகப்படுத்துதல், ம 
லர்ச்சியாக்கல், களிக்கச்செய்தல், CF 

ழுப்புதல். 
En-liv’en-er, s. உயிர்ப்பிச்கிறவன், மு 

யற்சபண்ணுவோன்; உற்சாகப்படுத் 
அவோன். 
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En-lt'mine, v. a. (see Illumine.) வெ 
ளிச்சமாக்குதல், ஒளியாக்குதல். 

En-misse’, adv. பிண்டமாய், மொத்த 
மாய். 

En'mi-ty, s. பகை, வன்மம், குரோதம், 
விரோதம். 

En’ne-a-gon, s. s=வகோணவடிவம், & 
ay. 

En-no’ble, v. a. sகணிசப்படுத்துதல், ௨ 
யர்த்துதல், மேன்மைப்படுத்ததல். 

En-no'ble-ment, s. yaqpana, ர்த்தித் 
தல், உயர்த்துகை, உயர்வு, மேன்மை. 

En-nui', 8. எய்ப்பு, இளைப்பு, மந்தம், 
சோபம். 

E-nor'mi-ty, s. ஒழுங்கன்மை, நெறித 
ப்பு, கொடுமை, சண்டாளத்தனம், + 
ண்டம், அரோகம், பாதகம். 

E-nor'mous, 4. மகா, பாரப்பட்ட, மட் 
டுமிஞ்னெ, பிரமாணமில்லாத. 

E-nor'mous-ly, adv. ow OW GA, அப் 
பிரமாணமாய். 

E-nor'mous-ness, s. we. OA GAUGE 

கை, பீமரூபம். 

E-nough’, s. பூரணம், திருத்தி, நிறைவு, 
E-nough’, a. போதுமான, பூரணமான, 

திருத்தியான. 
E-nough’, adv. நிறைவாய், பூரணமாய், 

பூர்த்தியாய், போதியதாய். 
to eat enough, நிறையச்சாப்பிடுதல். 
it is well enough, இருத்தி, குறையி 
ல்லை, நிறைவு. 

En-quire’, v. a. (see Inquire.) ஆராய்த 
ல், விசாரித்தல். 

En-rage’, v. a. மூர்க்கப்படுத்தல், கோ 
பமெழுப்புதல், Canuepl Osa, & 

ற்றமுண்டாக்கல். 
to be enraged, கோபமூராதல், கோ 

பங்கொள்ளுதல், மூர்க்கல்கொள்ளு 

தல், உடலல், உக்கரங்கொள்ளுதல். 

En-rank’, v. a. நிரையாக்குதல், வரிசை 
ப்படுத்துதல். 

En-rap'ture, v. a. பரவசப்படுத்தல், ௧ 
ளிப்பித்தல். 
to be enraptured, பரவசப்படுதல். 

En-rav'ish, v.a. பரவசமாக்குதல், பர 
வசப்படுத்தல். 

En-reg’is-ter, v. a. ௮அட்டவணையிற்சே 

ர்த்தல், புத்தசத்இிற்சேர்த்தல். 
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En-rich’, v. a. செல்வமாகளஞுதல், றப் | 

பித்தல், திறப்படுத்தல், அலங்கரித் 
தல். 
as fertilize, செழுமையாக்கல், செழி 
ப்பித்தல், கொழுப்பித்தல். 

En-rich'ment, s. செழிப்பு, சிங்காரம், 
தேற்றி, தழைப்பு, திரவியசம்பன் 
னம். 

En-ridge’, v. a. மேடாக்குதல், இடரா 
GSO, அணைகட்கெல். 
En-ring’, v. a. சுற்றிக்கட்தெல், பந்தித் 

தல், 
En-rip'en, 1.4. பழுக்கப்பண்ணுதல், 

முற்றப்பண்ணுதல். 
En-robe', v. a. வத்திரந்தரித்தல், உத் 

தல். 
En-roll’, 1.4. அ௮ட்டவணையிற்சேர்த்த 

ல், புத்தகத்திற்சேர்த்தல். 
En-roll’er, s. சாதனமெழுதுகிறவன், 

பெயர்விலாசமெழுதுறெவன். 
En-roll'ment, s. ஏட்டீவணையிற்சோ்க் 

கை. 
En-root!,v. 4. வேர்வைத்தல், நிலைப்ப 

டுத்தல், நிலைகொள்ளப்பண்ணல். 
En-rout’, adv. பயணமாய், பிரயாண 

மாய். 
En-sam’‘ ple, 8. முன்மாதிரி, ஒப்பு, இட் 

கரந்தும்; 
En-san'guine, v. a. இரத்தந்தோய்த்தல், 

இரத்தக்கறையாக்குதல். 
En-sconce’, v. a. கொட்டையாற்காத்த 

ல், மதிலாற்காத்தல், அரணித்தல். 
En-séam’, 1.4. பொருத்தித்தைத்தல், 

மூட்டுதல். 
En-séar’, 0. ௩. குட்கெ்கோொலாற்சுடுதல், 

சுடதெல். 
En-shrine’, v.a. சேகரம்பண்ணுதல், 

சேமம்பண்ணாுதல். 
En-shroud’, v. 4. புடைவையால்மூடு 

தல். 
En-sif'er-ous, a. வாழ்தரித்த, கட்கதார 

ணமுள்ள. 
Ensign, s. போர்க்கொடி, 

கொடி, துவசம், விலோதனம். 
bearer, கொடிபிடிக்றெவன்; கொடி 
க்காரன். 
as a badge, உத்தியோகமுத்திரை, ப 
ட்டக்குறி. | 

295 

விருதுக் 

ENT 

En-slave’, +. a. சறைபிடிச்சல், சிறைப் . 
படுத்துதல். 

En-slav’er, s. சறைப்படுத்துறெவன். 
En-slave'ment, s. சிறை, சிறையிருப்பு , 

சிறைத்தொழில், தாசிகம். 
En-snare’, v. a. (see Insnare.) கொளு . 

வுதல், சிக்குப்படுத்தல். 
animals, sகண்ணியிலகப்படுத்தல், வ 
லைப்படுத்தல். 

En-snare’ment, s. கொளுவல், சிக்கு, 

பூட்டங்கம், 
of animals, Aறைப்பாடு, 

En-stamp’, v. a. முத்திரைவைத்தல், மு 
தீதிரைபதித்தல்,; கம்பட்டமடித்தல். 

En-sie’, v. ௩. தொடர்தல், பெயர்தல், ௩ 
டத்தல், சம்பவித்தல், பின்வருதல். 

En-sire’, v. a. (see Insure.) நிசப்படுத் 
அதல், நிச்ச்யப்படுத்துதல். 

En-tab'la-ture, பேதிகைப்பல 
En-ta’ble-ment, *" ‘ கை. 
En-tail’, s 8. ஆன ஆஸ்தி, சுதக்தராஉடை 

மை, தருமதூல், தேசவழக்கம். 
En-tail', 1. a. உரிமைவழியாகக்கொடு 

த்தல், சதந்தரமாய்க்கொடுத்தல். 
En-tail/ment, s. உரிமைஆட் சி, உரிமை 

ஆஸ்தி, உரிமைக்கொடை. 
En-tan’gle, v. a. wt Osa, அகப்படுத் 

அதல், பூட்தெல், கொளுவுதல், AE 
குப்படுத்துதல், கலங்கடித்தல். 
to be entangled, Qக்குப்படெல் க்தி 
க்கொள்ளுதல்,மாட்டிக்கொள்ளுதல். 

En-tan’'gled, a. Aக்குப்பட்ட, சிக்கா 
ன, கொளுவலான. 

hair, சக்குமயிர், முறுகுசடை, கோ 
டீரம், சடிலம், குடிலம், வேணி. 

En-tan’gle-ment, s. கொளுவல், பின் 
னல், பூட்டங்கம், சிக்கு. 

En-tan'gler, s. Aக்குப்படதெதுவோன், 
பின்னுதிறவன், கலகக்காரன். 

En'ter, v. 4. பாய்ச்சுதல், உட்பிரவே 
சப்படுத்துதல், . உட்பிரவேசிப்பித் 
தல். 
as enroll, அட்டவணைசேர்த்தல், ப 

தித்தல். 
a name, &c., அட்டவணைசேர்த்தல், 
பேர்விலாசமெழுதுதல் 

En'ter, v.n. உட்படுதல், உள்ளேபோத 
ல், உட்புகுதல், உட் பிரவேத்தல். 
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to forma part, சேருதல், கூதெல், 
சையோகமாகுதல். 
to pierce, உருவுதல், ஏறுதல், தைத் 

தல், அழைதல். 
upon, உட்படதெல், ஆரம்பித்தல், தொ 
டங்குதல், கையிடுசதல். 

En'ter-er, s. உட்புகுவோன். 

En'ter-ing, 8. உட்படுகை, உட்படுத்து 
கை, உட்பிரவேசம். 
in a book, பதிப்பு, சேர்ப்பு. 

En'ter-prise, 8. முயற், ஊக்கம், உத் 
தஇியோகம், அணிவு, எபெபு, தாடா 
ண்மை. 

En'ter-prise, v. 4. முயற்கபண்ணுதல் , 
ஏற்படுத்தல், துணிதல், கையிடல். 
rashly, தணிந்துசெய்தல். 

En'ter-pris-er, 8. எடுப்புக்காரன், முய 
ற்சிக்காரன், துணிகரவான். 

En'ter-pris-ing, 8. முயற்சியுள்ள, தாடா 
ண்மையுள்ள, வேகமுள்ள. 

En-ter-tain’, v. a. உறவாடுதல், விரும் 
தோம்புதல், அளவளாதல், விடுதிகொ 
டுத்தல், உபசரித்தல். 
hope, விரும்புதல், ஈம்பிக்கைகொள் 
தல். 
with kindness, உபசரித்தல், உறவு 
கொண்டாடுதல், பாராட்டுதல். 
to amuse, பராக்குப்பண்ணுதல், 
பொழுதபோக்கல், பாராட்டுதல், 
கோரணிகாட்டுெதெல் 

En-ter-tain'er, s. உறவாடுவோன், பா 
ராட்டி, ஆசாரோபசாரி, சாவகாச9ி, 

் விருக்தோம்புவோன். 
En-ter-tain'ing, a. உறவாடுநிற, உப௪ 

ரிக்றெ. 
En-ter-tain/ing-ly, adv. பாராட்டாய், 

பராக்காய், வினோதமாய், பொழுது 
போக்காய். 

En-ter-tain'ment, s. aிரு்தோம்பல், 
சாப்பாடு, விருந்து, உபசரணை. 
as amusement, பராக்கு, பொழுது 
போக்கு, வினேதம். 
as feast, விருந்து. 

En-the-as'tic, a. தெய்வீகஊக்கமுள்ள, 
தேவபலமுள்ள. 

En-throne’, ». a. Aங்காசனத்திலேற்று 
தல், முடிகுட்டெல், இராசபட்டங் 
கொடுத்தல். 
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En-thi'-si-asm, s. மசாவேசம், பத்தி 
வைராக்கியம், மதாபிமானம், மதம 
ருள். 

En-thi'si-ast, s. மvதமருளன், பத்திவை 
ராக்கியன், மதாபிமானி. 

En-thu-si-ast’ic, மதம் ள்ள, 
En-thu-si-ast'ic-al, ‘ ag A தி 

யமுள்ள, மதாபிமானமுள்ள. 
En-thu-si-ast'ic-al-ly, adv. vsதமருளாய், 

மதவைராக்கியமாய். 
En-tice’, v. a. இழுத்தல், ஏவுதல், உரு 
றம் டுதல், மயக்குதல், நயம்பேசு 
தல், ஆசைகொள்ளுதல், எய்த்தல்,வ 
£கரித்தல். 

En-tice'ment, 8. ஆசாபாசம், உரு, ம 
WEED, மருட்டி, நயக்காட்சி, தூண் 
டுதல், இச்சகம், வ£கரம். 

En-tic’er, s. மயக்கி, எத்தன், மருட்டி. 
En-tic'ing-ly, adv. sயவசனமாய், ஈய 

ப்பாய், வஞ்சனையரய், மருட்டாய், 
இச்சகமாய். 

En-tire’, a. முற்றான, பூரணமான, சுத் 

.தாங்கமான, உறுதியான, தீர்ந்த. 
En-tire‘ly, adv. 9/9, முற்றாக, ஏகமாய் 

அடையலாய், சமூலமும், தர, தீர்மா 
னமாய், ஒருங்காய், ஆக,சமஸ்தமாய். 

En-tire'ness, TE, ஒருங்கு; பூர 

En-tire’ty, ணம், நிறைவு, முழு 
மை, சமஸ்தம். 

En-ti'tle, ». a. பட்டஞ்குட்டுதல், உரி 
தீதாக்குதல், மேல்விலாசம்போடுதல். 

En'ti-ty, s. £விக்கை,இருக்குகை, உண் 
மை, யதார்த்தம், உள்ளது, பாவம். 

En-toil’, v. a. கண்ணியிற்பிடித்தல், ௮ 
கப்படுத்துதல், சிக்குப்படுத்துதல். 

En-témb’, v. a. சேமித்தல், அடக்கம்ப 
ண்ணுதல், சவச்சேமம்பண்ணுதல். 

En-tomb'ment, s. சேமிக்கை, சவச்சே 
மம்பண்ணுகை. 

En-to-mol'o-gy, 8. பூச்சயிலக்கணறநூல், 
செந்துநூல். 

En'trail, ‘ + - 
8. குடல்,குடர். 

En-tram'mel, v. a. அகப்படுத்தல், இக் 
குப்படுத்தல், கட்தெல், பந்தித்தல்,த 
ளைத்தல். 

Entrance, s. ana, ot பிரவேசம், 
a way in, துவாரம், துறை, ane, 
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upon, தொடக்கம், கையிலை, ஆர 
' ம்பிக்கை. 
En-trince’, v. a. களிக்கச்செய்தல், பர 

வசப்படுத்தல், ஏற்றுமதிஇறக்குமதி 
எழுதுதல். 

En-trap', v. a. சிக்குப்படுத்தல், அகப்ப 
டுத்தல், எய்த்தல், மடிப்புப்பண்ணுத 
ல், கொளுவுதல், பிடித்தல்; பூட்தெல், 

En-trap ment, 8. எத்து, மடிப்பு, பூட்ட 
ங்கம்; சிக்கு. 

En-treat’, v. a. வேண்டிக்கொள்ளுதல், 
கெுசிக்கேட்டல், பரிந்துகேட்டல், 
இரத்தல், கோருதல். 

En-tréat'y, s. பிராத்தனை, மன்றாட்டம், 
வேண்டுமை, இரப்பு, புரிசாலம். 

En-trust’, v. a. (see Intrust.) sம்பிஏஒப் 
பகல் ஒப்புக்கொடுத்தல். 

Entry, 5. பிரவேசம், வாயில், தழை. 
written, எழுத்து, பநிவு,அட்டவணை. 

En-tine’, v. a. இராகமெழுப்புதல், BH) 
Fr lt. LGV. 

En-twine’, ». படருதல், சுற்றிப்படரு 

தல், சுற்றுதல், திரித்தல், பின்னுதல், 
தெற்றுதல், தாவிப்படருதல். 

E-nu'cle-ate, v. a. Aக்கறுத்தல், தெளி 

வித்தல், தொல்லைநீக்கல். 
E-nu-cle-a'tion, s. Aé்கறுக்கை, செளி 

விக்கை, விஸ்சதரிக்கை. 
E-nu'mer-ate, v. a. எண்ணுதல், அலி 

டல், ஒவ்வொன்றாய் எண்ணுதல், த 
னிச்சனியாயலடடெல். 

E-nu-mer-a'tion, s. எண்ணுகை, எண், 
கணக்கு. 

E-ni'mer-a-tive, a. எண்ணுதிற, ஒவ் 
வொன்றாயலகிடுதிற, 

E-nun'ciate, v. a. உச்சரித்தல், சொல் 

ஓதல், கூறுதல், அறிவித்தல். 
E-nun-ci-a'tion, s. உச்சரிப்பு, உச்சார 

ணம். 
as declaration, சொல்லுகை, பிரசங் 
கம், கூறல், கற்பிப்பு. 
as intelligence, அறிவிப்பு, செய்தி. 

E-nun'cia-tive, a. வெளியாக்குறெ, உ 
பதேசிக்றெ. 

E-nun'cia-to-ry, 4. உச்சரிக்கத்தக்க,கூ 

அத்தக்க; அறிவிக்கத்தக்க, 
En-vel’op, & சுற்று, சுருட்டு, ௪௫ 
En'vel-ope, or, உறை, போர்வை. 
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En-vel’op, FHL OSA, மூடதெ 
En'vel-ope, eA ‘ ல், சுற்றுதல், மறை 

த்தல், உறையிடுதல். 

with a cloak, பொர்த்தல். 
En-vel'op-ment, s. Gummy, உறையி 

லிடுகை, போர்வை, மூடல். 
En-ven'om, v. a. sSசுபோடுதல், கோ 

பமூட்தெல், பகைப்படுத்தல். 
as a snake, சருப்பந்தீண்டெல். 

En'vi-a-ble, a. எரிச்சற்பதெதுஇற, வி 

ரும்பத்தக்க, ஆசிக்கத்தக்க. 
En'vi-er, s. எரிச்சலன், பொராுாமைக்கா 

ரன், பிறபொருள்அபேட் சகன். 
En'vi-ous, a. எரிச்சலுள்ள, பொறாமை 

யான, ஆசூயையுள்ள, அழுக்காறான, 

கசளெள. 
disposition, Qsryw@ern, திக்கு 
ணம். 
mind, Sword, கசடானமனம்,அழுக் 
& (7 GOT LOGO LD « 
to be envious, அமுக்காறாதல், எரிச் 
சல்கொள்ளுதல். 

En'vi-ous-ly, adv. எரிச்சலாய், அழுக் 
காறாய், பொறாமையாய். 

En-vi'ron, v. a. வளைத்தல், சுற்றுதல், சூ 
முதல், கோலுதல். 
to beseige, Gுற்றுகைபோடுதல். 

En-vi'rons, (pl.) 8. சுற்றுப்புறம், குழ 
ல், சுற்றுக்கிராமங்கள், சற்றுப்பேட் 
டைகள். 

En'voy, 5. தூதன், பதிற்காரியஸ்தன், பி 
ரதிசாரகன். 

En'voy-ship, s. பதிற்கரரியத்துவம், பி 
ரதிகாரத்துவம். 

En'vy, 5. எரிச்சல், யொறாமை, அபிகா 
யம்; காய்மகாரம், அழல், அழுக்காறு, 

எரிவு 
En'vy, v. a. பொராமைபடிதல், OTM EE 

Du@so, அழுக்காறடைதல். 

E-0'li-an, வாயுச்சலனதர்திரிக்கடு 
E-ollic, oe. சிஞ்சினிதமுள்ள. 

harp of a kite, விண், AGA. 
E'pact, s. செளரசாட்திரமானங்களின் 

தாரதம்மியம், செளரமானத்திற்சாந்தி 

ரமானத்துக்குக்காணுஞ்சேடம். 
Ep'au-let, s. தோளணி, வய்ஷி, வாகு 

வலயம். 
E'phi, s. குறுணி. 

& 2t 
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K-phem’e-ré, s. ஒருநாட்சவியமுள்ள 

அ, அற்பாயுளுள்ளது. 
E-phem’e-ral, தின, அன்றுற்பவி 

i ela 
E-phem’e-rous, ' த்தன்றழிறெ, அற் 

பாயுளுூள்ள. | 

E-phem’e-ris, s. sr௭ாகமம், இனவர்த்த 
மானம். 
in astronomy, இனக்தகிரகசாரம், Gs 
கசாரம். 

E-phem’e-rist, s. Srரasசாரக்கணிதன், 
சோதிடன், சோதிடாப்பியாூ. 

Eph'od, s. ஏகாசம், ஏபோத்து. ( Heb.) 
Ep'ic, s. sரவியம், காப்பியம், புராணம், 

சரித்திரம். 
Epic, a. சரித்திரமடங்கெ, விருத்தாம் 

தமுள்ள. 
Ep'i-cure, s. ஏசனப்பிரியன், போசன 

ப்பிரியன், சிற்றின்பப் பிரியன். 
Ep-i-ci're-an, s. லெளகேவாதி, உலகா 

யுதன், பீலுவாதி. 
Ep-i-ci're-an, a. லெளதிகத்துக்கடுத்த, 

சிற்றின்பத்துக்கடுத்த. 
Ep'i-cu-rism, s. லெளதீகஇன்பம், சிற் 

றின்பவாழ்க்கை. 
Ep'i-cy-cle, s. பரிதி, உபக்நிரகாயனம். 
Ep-i-cy'cloid, s. uf Saw. 
Ep-i-dem'ic, s. கொள்ளைரோய், பெரு 

வாரிக்காய்ச்சல், தொற்றுவியாதி. 
Ep-i-dem'ic, பரம்புறெ, தொற் 
Ep-i-dem'ic-al, “ ae 

fever, கொள்ளைக்காய்ச்சல். 

flux, கழிச்சல், பேதி, பிராந்தி, 
ravages, தொற்றுரோயால்வருமழிவு. 

Ep-i-gas'tric, a. முன்னுதரத்துக்குரிய, 
மேல்வயிற்றுக்கடுத்த. 

Ep-i-glot'tis, s. குரல்வளையடைய்பு, 
மூச்சுக்குழலடைக்குஞ்சவ்வு. 

Ep'i-gram, s. Sர்த்தனம், மங்கலகவி, A 
த்திரகவி. 

Ep-i-gram-mat'ic, Sis 5 or FS) 
Ep-i-gram-mat’ic-al, ~ : க்கடுத்த, AS 

திரகவியுள்ள. 
Ep-i-gram'ma-tist, s. Aத்திரகவிஞன். 
Ep'i-graph, s. கல்வெட்டு, eninge iad 

அ, காரிய்ச்குநிலெகுத்து 
Ep'i-lep-sy, s. srக்காய்வலி. 
Ep-i-lep'tic, s. sாக்காய்வலிகொண்ட 

வன். 
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Ep-i-lep‘tic, காக்காய்வலியுள் 
Ep-i-lep'tic-al, a. ள, காக்காய்வலி 
கொண்ட, காக்காய்வலிக்கடுத்த. 

Ep-i-lo-gis'tic, a. பெரழிப்புத்திரட்டுக் 
குரிய, முடிவுரைக்குரிய. 

Ep'i-logue, s. பொழிப்புத்திரட்டு, மு 
டிவுரை. 

E-piph’a-ny, s. Sறிஸ்துநாதரின் பிரவே 
சத்தைக்காட்டின நட் சத்திரர் தோன் 
றியதிருநாள், ிறிஸ்துவின்பிரசன்ன 
நாள். 

E-pis'co-pa-cy, 8. குருப்பிரதானியாட் 
ச, குருப்பரிபாலனம். 

E-pis'co-pal, a. குருப்பிரதானயாட் A 
யான, குருப்பரிபாலன।ுள்ள. 

E-pis-co-pa'li-an, 8. குருப்பிரதானியா 
ட்சிச்சபையான், குருசேகரத்தான், 
திருச்சபையான். 

E-pis'co-pal-ly, adv. குருத்துவமாய். 
E-pis' co-pate, 8. குருப் பிரதானித்துவ 

ம், கண்காணம், கண்காணிப்பு. 
Ep’i-sode, s. Seைக்கதை, இடைக்கதை. 
Ep-i-sod'ic, a. ளைக்கதைக்குரிய, இ 

டைக்கதைக்குரிய. 

Ep-i-spas'tic, s. அக்கினிச்சேர்வை, 
கொப்பளிக்குமருந்து. 

E-pis'tle, s. srகதம், ட்டு, பத்திரம், 
திருமுகம், இலேககம். 
in theology, நிருபம், பிரமாணம். 

E-pis'to-la-ry, a. பிருபத்துக்கடுத்த, ட் 
டுப்போங்கான, திருமுகவழக்கான. 

E-pis'to-lize, v. a. fட்டெழுதுதல், கா 
கதெமெழுதியனுப்புதல், நிருபமெழு 
அதல். 

Ep’ i-taph, s. கல்வெட்டு, ஞாபகப்பட் 
டயம், சமாதிசாசனம். 

Ep-i-taph’i-an, a. கல்வெட்டுக்குரிய, ௪ 
மாதிசாசனத்துக்குரிய. 

Ep-i-tha-la'mi-um, 

Ep-i-thal’a-my, sd , 
பாட்டு, 

Ep’i-thet, s. பண்யைவிளக்குஞ்சொல், 
விசேஷணம். 

E-pit'o-me, . தத் 

E-pit'o-my, “§ தொகை, குறிப்பு, கு 
அக்கம், சருக்கம், சங்ரெகம், சம்வே 
பம், 

விவாகவாழ்த் 
அ, மங்கலப் 
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E-pit’o-mist, s. யொழிப்பெழுதுகெவ 
ன், சம்ஷேபகன். 

E-pit’'o-mize, v. a. குறுகப்பிடித்தல், கு 
அக்குதல், சுருக்குதல், பொழிப்பாக் 
குதல், சருங்கச்சொல்லல். 
to be epitomized, சருங்குதல், GD 
குதல், சங்கிெடத்தல். 

E-pit-o-miz’er, 8. பொழிப்புரையாசிரி 
யன். 

Ep'och, s. srலாரம்பம், காலசந்தி. 

E-qua-bil’i-ty, s. சமம், ஒப்பு, போலுந் 
தன்மை, ஒத்தசெப்பம். 

E'qua-ble, a. ஒப்பமான, நேரோட்ட 
மான, ஒத்தசெப்பமான. 

E'qua-bly, adv. சரிசமனாய், சரியாய்,ச 
மனாய். } 

E'qual, s. நிகர், சமன், போலி, ஒப்பு, 
சமானம், சமம், நிதானம், நேர், இல 
க்கு, சோடு, 
an equal, உடனொத்தவன், சரிவந்த 
வன், எதிரி, இணைவலீரன். 

E'qual, v. a. சமானம்பண்ணுதல், சரி 
யாக்குதல், ஒத்தல், சரிக்கட்தெல்,ரே 
ர்தல், நிகர்த்தல், போலுதல். 

E‘qual, a. ஒப்பான, சரிவந்த, சமான 
மான. 7 
share, சமபாகம், சரிபங்கு. 
to be equal to, ஒத்திருத்தல், ஒப்பா 
குதல், சரிப்பதெல். 

E-qual’i-ty, s. ஒப்பு, சமானம், சமம், 

நேர்மை, உறழ்வு. 
E-qual-i-za'tion, s. ஒப்புமை, உறழவு, 

போன்றிருக்குந்தன்மை. 
E'qual-ize, v. a. சரியாக்குதல், சமப்ப 

டுத்தல், சமனாக்குதல். 
weights, சரிக்கட்டுதல், சரிபாரமேற் 

அதல். 
E'qual-ly, adv. ஓத்தபடி, சரிவர, ஒப்பா 

ய், நிகராய், சரியாய், ஒப்ப, சமனாய். 
E'qual-ness, 8. ஒப்புமை, நிகர்ப்பு. 

E-quan’gu-lar, a. ஓஒத்தகோணமுள்ள, 
சரிகோணமுள்ள. 

E-qua-nim'i-ty, 8. மனநிறை, சமாதான 
ம், சமமனம், சாந்தம். 

E-quan'i-mous, 4. சமாதானமுள்ள, ௪ 
மமனமுள்ள, சாந்தமுள்ள. 

E-qua'tion, s. சமம், நிதானம். 
299 + 

EQU 

tabular, ௪ர, மந்தச்சா, சாவாக்கியம், 
வாக்கியபலம். 
anomalistic of a planet, பலம், மந்தப 
லம், சாபலம், மந்தச்சா. 
in algebra, சமிகரணம். 

E-qua/tor, s. நிரட்சம், சமரேகை. 
celestial, வரனநிரக்ஷம், நாடிமண்ட 
லம். 
terrestrial, புவன நிரக்ஷம். 

E-qua-to'ri-al, a. மிரட்சத்துக்கடுத்த; ௩ நா 

டிமண்டலத்துக்கடதெத. 
E'que-ry, s. vrவலன், இராவுத்தன், கு 

திரைப்பந்திவிசாரிப்புக்காரன், குதி 
ரைப்பர்தி. 

E-ques'tri-an, a. குதிரைப்பரிட்சையு 
ள்ள, அாகபரிட்சைக்கடுத்த. 

E-qui-an'gu-lar, a. (see Equangular.) 
சமகோணமுள்ள. 

E-qui-bal’ance, s. சமநிறை, சரிபாரம். 
E-qui-dis'tant, a. சரிதூரமான, ஒத்ததா 

ரமுள்ள, ஏஎகதூரமான. 
E-qui-dis'tant-ly, adv. சரிதூரமாய். 
E-qui-form’i-ty, s. ஒப்புமை, சரிவந்த 
தன்மை. 

E-qui-lat'er-al, a. ஒத்தபக்கமுள்ள, சம 
புசமுள்ள. 

E-qui-li’brate, v. a. இடைசரிக்கட்தெ 
ல், சமநிறையாக்குதல். 

E-qui-li-bra'tion, s. இடைசரிக்கட்டு 
கை. 

E-qui-lib'ri-ous, a. சமநிறையுள்ள. 
E-qui-lib’ri-ty, s. சரிசமம், சமநிலை, ௪ 

மநிறை. 
E-qui-lib'ri-um, s. சமம், சமநிலை, சமஙி 

றை, நேர்மை. 
E-qui-mul'ti-ple, s. ஒத்தபெருக்கெண், 

சமகுணிதம். 
31 உவ 3 கறிக் 

E-qui-noc'tial, s. வrரனநிரக்ம். 
E-qui-noc'tial,'a. விசுவ. 

line, விசுவரேகை. 
points, விசுவம், குரியாயனசர்தி. | 

time, விசுவகாலம், குரியன்மேடது 

லாராசியிற்புகுங்காலம். 
E’qui-nox, 5. விசுவசங்கிராந்தி, சமரா 

,த்திரம், சமாகோராத்திரம். 
autumnal, துலரயனம். 



EQU 

vernal, மேடரயனம்., 

precession of the, ஏயனசலனைம். 
E-qui-nd'mer-ant, a. ஒரேயிலக்க மு 

ள்ள. | 
E-quip’, v. a. கோலங்கட்டெல், இட்ட 

ம்பண்ணுதல், அலங்கரித்தல், அணி 
தல், முஸ்திப்பாக்கல், 
with arms, ஆயுதமணிதல் , சன்னத்த 

னாதல். 
Eq'ui-page, s. கொலம், உடுப்பு, தளவா 

டம், முஸ்திப்பு, பரிவாரம், பதாதி, 
E-quip'ment, s. இL்டம், முஸ்திப்பு, த 

ளவாடம், எத்தனம். 
for war, படைக்கோலம், போர்க்கோ 
லம், படைபண்டாரம். 

E'qui-poise, £ சரிஙிலை, Fw 
E-qui-pon'der-ance, ° § நிறை, சமபா 

ரம். 
E-qui-pol'lence, J 
E-qui-pol'len-cy, Fe ¢ ட்ட) 
E-qui-pon’der-ant, a. சரிபாரமுள்ள, 

சமமான. 
E-qui-pon'der-ate, v. a. சமநிறைகட்டு 

தல், சரிபாரமாக்குதல். 
E-qui-pon'der-ous, 4. சமபாரமுள்ள. 
Eq'ui-ta-ble, a. ஏற்ற, சமரீதியான, த 

ருமமான, திட்டமான, Corner, 6@ 
நிலையான, சமநிலையான. 
to be equitable, ஏற்குதல், OB 
யாதல். 

Eq'ui-ta-ble-ness, s. நேர்மை, நீதி, நி 
யாயம். 

Eq’ui-ta-bly, ad.ியாயப்படி Suri. 
Eq'ui-ty, s. தருமம், ஈடுறியாயம், ௩டுநி 

லை, நிறை, நீதி, நேர்மை. 
E-quiv'a-lence, s. சமம், நேர், ஒப்பு, ௮ 

டைமானம், சமக்கிரயம். 
E-quiv'a-lent, s. ஈட, அடைமானம், ப 

தில்,ஒப்பு,சமம், ரேர், பிரதி, போலி. 
to be equivalent, ஒத்திருத்தல், சமமா 
தல். 

E-quiv'a-lent, a. அடைமானமுள்ள, ௪ 
மமழுள்ள, பிரதியான. 

E-quiv' a-lent-ly, adv. சரியாய், சமமா 
ய், பிரதியாய். 

E-quiv'o-cal, a. Aலேடையான, உப 
யார்த்தமான, இரட்டையான, இட் 
ப்பான, சந்தேகமான. 
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E-quiv'o-cal-ly, adv. Aலேைடையாய், உ 
பயார்த்தமாய். 

E-quiv'o-cal-ness, 8. உபயார்த்தம், A 
லேடை, சந்தேகம், சமுச்சயார்த்தம். 

E-quiv'o-cate, v. n. Aலெைடையாய்ப் 
பேசல். 

E-quiv-0-ca’tion, s. Aலoைடை, உபயா 
ர்த்தம். 

E-quiv'o-ca-tor, s. Aலேடையாய்ப்பே 
&Ca nor. 

Eq'ui-voke, லேடைமொழி, உ 
E'qui-vogue, Vv ¢ பயார்த்தம். 
E’ra, 8. கராலாரம்பம், காலம், யுகம். 
E-ra'di-ate, v. n. தரணம்விசுதல், கதி 

ர்பாய்தல், எறித்தல், பிரகாசித்தல், 
சோபித்தல். 

E-ra-di-a'tion, s. இரணம், கதிர், வெ 
யில், சோபை, பிரகாசம், கரம், திவி 
ரம். 

E-rad'i-cate, v. a. வேரோடழித்தல், நி 
ருமூலமாக்கல், களைதல், பறித்தல், 
பிடுங்கல். 

E-rad-i-ca'tion, s. Aருwமூலம், நாசம். 
E-rad'i-ca-tive, a. அழிவுபண்ணுடிற, 

நிருமூலமாக்குதிற, ஈசிக்றெ. 
E-ras'a-ble, a. அழிந்துபோகத்தக்க, து 

டைக்கத்தக்க, சேதிக்கத்தக்க. 
E-rase’, v. a. அடைத்தல், இறுக்குதல், 
Gos, சுறண்டுதல், தேய்த்தல், Fay 
தல். 
to be erased, தேய்தல், அழிதல். 

E-rase'ment, தேய்வு, அழிவு, ௮ 
E-ra'sion,  “ ட் Catia, 

அழிப்பு, தேய்ப்பு, இறுக்கு. 
E-ra'sure, 5. சறுக்கு, அடைப்பு, தேய் 

ப்பு; அழிப்பு. 
re, adv. முன், முன்னமே, முன்னம். 
long, சீக்கிரத்தில், காலமிருக்க. 
now, இதற்குமுன். 
while, சற்றுமுன். 

Er'e-bus, s. இருள். 
region of the dead, மரித்தோர்ஸ்த 
லம். 
abyss, பாதாளம், நரகம். 

E-rect’, v.a. நிமிர்த்துதல், நிறுத்துதல், 
நடுதல், ஈாட்கதெல், ஏற்றுதல், உயர்த் 

அதல். 
a building, கட்டுதல், எழுப்புதல். 
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a standard or flag, கொடியேற்றுதல். 
E-rect', a. நிமிர்ச்ியான, நிறுதட்டமா 

ன; நிமிந்த, செவ்வேநிற்திற, செங்கு 
கீதான. 

to become erect, நிமிர்தல், செவ்வே 
நிற்றல். 
posture, நிமிர்ச்சி, நிமிர்வு, செங்குத் 
அ, நிறுதட்டம். 

E-rec'tion, s. நிமிர்ச்சி, உயர்ச்சி, 
of a building, sடL்௭, எடுப்பு. 
of hair, இவிர்ப்பு, பொடிப்பு, நெறி 
ப்பு, நிமிர்ச்ி, 
as establishment, ஸ்தாபிப்பு; அற்ப 
டுத்துகை. 

E-rect'ive, a. Aிமிர்ச்ியொன. 
E-rectly, adv. நிமிர்க்து, நிறுதட்டமா 
ய், எடுப்பாய், நிமிர்வாய், செங்குத் 
தாய். 

E-rect'ness, s. AWAEA, நிறுதிட்டம், 

செங்குத்து, 
E-rector, s. sட்டுதிறவன், நிமிர்த்து 
வோன். 
in anatomy, வரம்பு, வலிநரம்பு. 

Ere'long, adv. க்கிெரமாய், முன்னி 
தாய், 

Er'e-mite, s. (see Hermit.) யோதி, ௪ 
ன்னியாசி, வனவாதூ. 

Er-e-mit'ic-al, a. வனவாசிக்குரிய, 

Er’ min, “if : 
Ri tpi ருகம். 

E-rode', v. a. அரித்தல். 
E-r0'sion, 8. அரிப்பு, கார்ப்பு. 
Err, 0. ௩. தவறுதல், வழுவுதல், தப்புத 
ல், பிசகுதல், இழுக்குதல், பிழைத்த 

ல், நேர்விலகுதல். 
in word, சொற்சோர்தல், வாக்குப்பி 
சகுதல். 

Er'ra-ble, a. தவறிப்போகத்தக்க, பிசக 
$555, பிழைக்கத்தக்க, 

Er'rand, s. கவ்வை, கரரியம், செய்தி, 
அது, Cones, 
bearer, தூதன், அதாள். 

Er'ரant, 4. அலைந்துதிரிறற, ஒழுங்கற் 
ற, PMB, கெட்ட, தீழ்ப்பான. 

Er'rant-ry, 5. இரிவு, அலைச்சல், உலை 

வு, நிலைகுலைவு. 
Er-ra'ta, ௧. (ஒ.) எழுத்துப்பிழைகள், ௮ 

ச்சுப்பிழைகள். 
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Er-rat'ic, த்ர எம் ஒழு 
Er-rat'ic-al, "ங்கற்ற, eho ki ௪ 
லனமான. 

Er-rat'ic-a-ly, adv. ஒழுங்கின்மையாய், 
MDW cr, பதிதமாய். 

Er'rhine, s. Aww, ஆக்கிரொணம், நாரி 
காகுறணம். 

Er-ro'ne-ous, a. பிழையான, தவறுள் 
ள, தப்பான. 
in word, செொரற்சோர்வுள்ள, சொற்ற 
வறான. 

Er-ro' ne-ous-ly, adv. பிழையாய், தப் 
பாய், தவறாய். 

Er-ro'ne-ous-ness, s. தவறு, பிழை, கு 

ற்றம், தப்பிதம். 
Er'ror, 8. பிழை, குற்றம், மோசம், தப் 

பு; தப்பிதம், வழு, பிசகு. 
verbal, சொற்பிழை, சொற்குற்றம், 
றைவ; வாக்குப்பிசகு, நாத்தவ 
அ, வாய்மோசம். 
in writing, எழுத்துப்பிழை, எழுத்து 
ப்பிசகு. 
in language, இலக்கணவழு, கொ 
ச்சை. 

Erst, adv. முதன்முதல், முன்னே, ஆர 
ம்பமாய், அனாதியாய், பூர்வீகமாய், ஏ 
ற்கென. 

Er-u-bes'cence, s. செவப்பு, செம்மை. 
Er-u-bes'cent, a. செவத்த, செம்மையா 

ன, செவப்பான. 
E-ruct’; ஏப்பமெடுத்தல், எதி 
E-ruc'tate, x ரெடுத்தல். 
Er-uc-ta'tion, s. ஏப்பம் ஓக்காளம், ஓ 

ங்காளம். 
Er'u-dite, a. படித்த, அறிவுள்ள, ஞான 

முள்ள, கல்வியுள்ள, மிகக்கற்ற.  ' 
Er-u-di'tion, s. அறிவு, கல்வி, ஞானம், 

படிப்பு, யூகம், போதம். 
E-ri'gin-ous, a. செம்புத்தன்மையுள்ள. 
E-rup'tion, s. வெடிப்பு, பிளப்பு, ழி 

வ; விடவு. 
in medicine, sரப்பன், சிரங்கு, சொ 
தி, கொப்பளம். 

E-rup'tive, a. பிள்ளூகெற, வெடிக்கிற, 
விள்ளுூறெ, விடுதிற, பீரிடதிற, 
in medicine, சொறிதிற, தினவுள்ள. 

Er-y-sip'e-las, s. 949, கரப்பன், அக் 
கிப்பவென் 
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Es-ca-lade’, s. மதிலேறியுள்விமுகை, 
அரண்கடக்கை. 

Es-ca-lade’, v. a. மதிலேறியுள்விமுதல் . 
Es-cal’op, 8. பல்வாயிப்பி, மட்டி. 
Es-cape’, 8. ஒளிப்பு, தப்பு, ஈழுவல், ப 
fa. 
as pretext, பேக்கு. 

Es-cape’, v. விலகுதல், விலகியோடதெ 

ல், தப்புதல், கைதப்புதல், பறிதல், 
“பெயர்தல், போகுதல். 
by stealth, ஒளித்தல், நஈழுவுதல், 
One, கைகடத்தல். e 
from death or great danger, Jழை 
த்தல், மோசத்தினின்றுமீங்குதல். 

Es-cap'ing, s. தப்பு, பறிவு, ஒளிப்பு, 
மோசநிவாரணமடைதல். 

Es'chir, s. சுுதெழும்பு, குட்வெடு, 
Es-cha-rot’ic, 8. sாரம். 
Es-cha-rot'ic, a. sாரமான, அரிக்கிற, 

கரிக்றெ, எரிக்றெ. 
. Es-chéat’, s. ஆட்சிெயெற்றநிலம், இறை 

யுரிமைக்காணி. 
Es-chew’, ». a. விலக்குதல், தவிர்த்தல். 
Es'cort, 8. வழித்துணை, மெய்காவல், வ 

ழிகாவற்காரன். 
Es-cort', v. a. துணைப்போகுதல், கூடி 

ப்போதல், வழிக்காவற்போதல்., 
Es-cri-toir’, 8. எழுத்துப்பெட்டி. 
Es'cu-lent, s. போசனத்துக்கடுத்தது, ஆ 

காரம், புசிகரணம். 
Es'cu-lent, a. போசனத்துக்கான, புசி 

க்கத்தக்க, தப்புள்ள. 
Es-cutch’eon, s. சாசனம், வமிசமுத்தி 

ரைப்பட்டயம். 
E-soph’'a-gus, s. aசன@mாயனம், இரைக் 

குழல். 
Es-pe’cial, a. விசேஷமான, முக்கிய 

மான, பிரதான. 
Es-pe'cial-ly, adv. விசேஷமாய், முக்கி 

யமாய், பிரதானமாய். 
Es-pe'cial-ness, s. பிரதானம், முக்கிய 

ம், விசேஷம். 

Rept or க 2 வேவுசாரன், உளவாள். 
Es'pi-on-age, s. 2&7, உளவு, ஒற்று, 

வேவு, Fans. 
Es-pla-nade’, s. அரங்கவாயில், முற்ற 

வெளி. 
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Es-pous'al, s. விவாசவிணக்கம், விவா 
கநியமிப்பு. 
as adoption, தரந்தரியம், தனதாக்கு 
கை, 

Es-pous'al, a. விவாகசம்பந்தத்துக்கடுத் 
த, விவாகமியமிப்புக்கடுத்த. 

Es-pous'als, s. (pl.) விவாகசங்கதம், 
Marsa wu Es. 

Es-pouse’, v. a. விவாகம்நியயித்தல், ௪ 
ம்பந்தம்பண்ணுதல், வரித்தல். 
to marry, விவாகமுடித்தல், மணம்பு 
ரிதல். 
to maintain, துரந்தரியமாயிருத்தல், 
பொறுப்பாயிருத்தல். 
a doctrine, ஏற்குதல், கைக்கொள்ளு 
தல், அங்தீகரித்தல், இருத்தல், 
espoused female, வரக்குத்தத்தம்பண் 
ணப்பட்டஸ்திரி, நியமிக்கப்பட்ட 
வள், வாக்குத்தத்தை. 

Es-pous’er, s. அரர்தரியன், பொறுப் 
பாளி. 

Es-py', v. ad. காணுதல், கண்டுபிடித்த 
ல், உசாவுதல், வேவுபார்த்தல். 
to inspect, ஆராய்தல், அட்பமாய்ப் 
பார்த்தல். 

Es-quire’, s. அரை, பிரபு. 
Es-quire’, ». a. வரவுகாத்திருக்குதல், 

உபசரித்தல். 

Es'say, s. சோதனை, பரிட்சை, 
தனை. 
as a treatise, பிரசங்கம், வியாக்கி 
யானம். 

Es-say', v. a. (see Assay.) சேரதித்தல். 
Es-sayer, 2 தி வியார்த்திகா 
Es-say'ist, ° § ரன், லியாக்கியானி. 
Es'sence, 8. சத்து, இயல்பு, சுபாபம், 
தன்மை, உண்மை. 
as perfume, வரசனை, DEES, சக 
ந்தம். 
quality, சாரம். 
primitive principles, கூறு, மூலம், 
தாது. 
as volatile essential oil, Arாவகம், 
செய்ரீர். 

Es'sence, v. a. சுகந்தமூட்தெல். 
Es-sen'tial, s. சத்து, தாது, சாரம், Me 

தானம். 

சா 
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Es-sen'tial, a. சத்துவமான, பிரதான், 
வேண்டிய, தேவையான, விசேவஷி 

தீத. 
glory, பிரதான மகிமை. 
oil, தைலம். 

quality, வlிசே ஷித்ததன்மை, முக்யெ 
குணம். 

Es-sen-ti-al'i-ty, 8. பிரதானத்துவம்; டி 
ரதானதன்மை, மூலம். 

Es-sen'tial-ly, adv. பிரதானமாய், SCE 
ஷமாய். 

Es-tab’lish, ». a. ஸ்தாபித்தல், நிலைநிறு 
த்துதல், நாட்தெல், உறுதிப்படுத்தல், 
தடப்படுத்தல், ஏற்படுத்தல். 
a law, ௮ஸ்திவாரப்படுத்தல், நிருபித் 

தல், விதித்தல், ஸ்தாபித்தல். 
to become established in a place, # 
லைகொள்ளுதல், நகிலைப்பதெல். 

Es-tab'lish-ed, a. இLI்டமான, தீர்க்க 
மான, நியதியான. 
price, இட்டவிலை, தீர்க்கவிலை, நிய 
GEE gus. 

Es-tab'lish-er, s. ஸ்தாபிப்போன், நிரு 
பிப்போன், விதிஞ்ஞன். 

Es-tab’lish-ment, s. உறுதிப்படுத்துகை, 
நியமிக்கை, நிலைப்படுத்துகை. 
military, இராணுவமுஸ்த£து. 
religious, அரசாட்சியார் கற்பித்தமா 
ர்க்கம். 
as residence, &c., சருவவியாபாரவ 

சதி. 
Es-tate’, s. நிலம், காணி, ஆதனம், ஆ 

Es-teem’, s. எண்ணம், கணிப்பு, சங் 
கை, மதிப்பு. 

Es-teem’, ». a. மதித்தல், கணிசமாக௩ 
டத்துதல், சங்கைபண்ணுதல், புகழ் 

தல், எண்ணுதல், கணித்தல். 
too highly, பாராட்டுதல்,மெய்ச்சுதல். 

Es-teem’er, s. மதிக்கிறவன், பாராட்டு 
திறவன். 

Es’ க்கக், a. தகுதியுள்ள, நோக்கா 
ன, அதிவிலையுள்ள, பூச்சியமான, & 
ணிசமான. 
persons, சற்குணர், சற்சனர், தகுதி 
யானவாகள். 

Es'ti-ma-ble-ness, 8. sணிசம், மதிப்பு 
டைமை. 
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Es'ti-mate, s. மதிப்பு, எண்ணம், ௮ள 
விடை, உத்தேசம், மதியம், கணி 
ப்பு. 
to give an estimate, உத்தேசஞ்சொ 
ல்லுதல், இட்டஞ்சொல்லுதல், மதிய 
ஞ்ாசொல்லுதல். 

Es'ti-mate, v. a. மதித்தல், விலையிடுத 

ல், அளவிடெல், அளத்தல், உத்தேச 
த்தல், நிதானித்தல், யாணித்தல். 

Es-ti-ma’tion, s. எண்ணிக்கை, கணிச 
ம், நியமிப்பு, எண்ணம், சங்கை. 

Es'ti-ma-tive, a. விலைமதிக்கக்கூடிய. 
Es'ti-ma-tor, s. லிலைமதிப்பேரன், பா 

ணிப்போன். 
Es-trange’, v. a. விலக்குதல், அன்னி 

யனாக்குதல், அன்னியோன்னியவி 
ரோதம்பண்ணல், நீக்கிப்போடுதல், 
மித்திரபேதம்யண்ணல், ஐக்கம்நீக்கு 
தல். 
to alienate, or disinherit, urராதனப் 
படுத்தவ். 

Es-trainge'ment, s. பராதனம், மித்திர 
பேதம், பேதனம். 

Es-tray', s. (see Astray.) வழிதப்பின 
மிருகம், இச்கற்றது. 

Es-tray’, v. n. (see Stray.) வழிதப்பு 

தல், வழிதிரிதல்.. 
Es-tréat', s. மேற்பிரதி. 
Es’ tu-a-ry, & குடா, சுடற்கால், கடல் 

வாய்க்கால், கழிமுகம். 
Es'tu-ite, v. a. கொதித்தல், பொங்குத 

ல், வேகுதல், பதறுதல். 
Es-tu-a'tion, s. கொதிப்பு, பொங்கல். 
Et-cet'e-ra, adv. இவைமுதலானவை 

கள். 

Etch, v. a. பொன்முதலியஉலோகத்தி 
ன்மேற்சித்திரம்வரைதல். 

Etch'ing, s. Aத்திரம், ஓவியம். 

E-ter'nal, s. கடவுள், தேவன், நித்தியர். 

E-ter’nal, a. நித்திய, சாசுவத, அனந்த, 

HATE. முடவற்ற. 
joy, நித்தியானந்தம், பரமானந்தம், 
பேரின்பம். 
life, நித்தியசவியம், கிச்தி்வாழ்ன், 
அனவரதவாழ்வு,; மோட்சவாழ்வு. 

E-ter'nal-ize, v. a. (see Eternize.) dg 
தியவியப் படுத்தல். 
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E-ter'nal-ly, adv. Aத்தியமாய, அனாத 
மாய், ஊழியூழிகாலமாய். 

E-ter'ni-ty, 8. நித்தியம், அனவாதம், ௪ 
சாகாலம், சந்ததம். 

E-ter'nize, 1.4. அ௮@தப்படுத்துதல், 
HY TATE ONS ES, 

E'ther, 8. ஆகாயதுண்ணணு. 

in chemistry, குக்குமச்செய்ரீர். 
E-the'ri-al, a. ஆகாயத்துக்கடுத்த, பரமா 

ணுவுக்கடுத்த. 
E-thé're-al-ize, v1.4. பரமாணுவாக்கு 

தல். * 
E-thé're-ous, 4. ஆகாய, GEGu@ewe 

ருக்கடுத்த. 
Eth'ic, சன்மார்க்கமான, நீதிநெ 
Eth’ic-al, a. றிக்கடுத்த, தருமசாத்திர 

ததுக்கடுத்த. 
Eth’ic-al-ly, adv. sீதிநெறியாய், சன்மா 

ர்க்கமாய். 

Eth’ics, s. தருமசாத்திரம், ரீதிசாத்திர 
“ம, நீதிநெறி, நன்னெறிவிளக்கம். 

Ethnic, s. விக்கிரகபத்திக்காரன், அன் 
னியதேவவணக்கமுள்ளவன். 

Ethnic, 3 விக்ரெகவணக்கமுள் 

Eth'nic-al, * § or, அன்னியதேவஆரா 
தனைக்குரிய. 

Eth’ni-cism, s. அஞ்ஞானம், அக்கியா 
னம், விக்கதரகாராதனை. 

Eth-no-graph'ic, தேசஇதிகாச 
Eth-no-graph’ic-al, A pa 
Eth-nog'ra-phy, s. தேசஇதிகாசம், சா 

தியாரின்சரித்திரம். 
Eth-no-log’ic-al, a. தருமசாத்திரத்துக்க 

டுத்த. 

Eth-nol’o-gy, 8. தேசவழக்கநூல். 
E-thol'o-gy, 8. ஈதிவிளக்கம், நீதிநூல், 

தருமசாத்திரம். 
E'ti-o-late, v. n. வெள்ளையாதல், பாண் 

டுவாதல், வெளிறுதல், நரைத்தல். 
E-ti-0-la'tion, s. வெயிற்படாததினால்வ 

ரும்வெண்மை, ஈரைப்பு. 

E-ti-ol'o-gy, 8. வாகடலவிதி, கருமகாண் 
டம். 

Et-i-quet’, சபைப்பழக்கம், சபை 
Et-i-quette’, { முறை, சடங்குப்பிர 

மாணம், சடங்காசாரம். 
Et-ui’, உறை, HO, கருவிப்பை, 
Et-wee’, ~ ‘ கருவிப்புட்டில். 
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Et-y-mo-log’ic-al, a. சொல்லிலக்கண 

தீதுக்கடுத்த. 
Et-y-mo-log'ic-al-ly, adv. சொல்லிலக் 

கணப்போங்காய், சொல்லியலாய். 
Et-y-mol'o-gist, s. செொல்லிலக்கணி. 
Et-y-mol’o-gize, v. a. பதச்சேதம்பண் 

ணிப்பொருளறிதல். 
Et-y-mol'o-gy, 8. சொல்லிலக்கணம், 

சொல்லதிகாரம், சொல்லியல். 
Et'y-mon, 8. மூலம், பிரதிருதி. 

Ea'cha-rist, s. தேவநற்கருணை) சற்பிர 
சாதச்சடங்கு, தோத்திரஞ்செலுத்து 
கை. & 

Eu-cha-rist'ic, தேவநற்கருணை 
Eu-cha-rist’ic-al, ~ 2 க்குரிய, பிராத்த 

னைக்குரிய. | 
Eu-log'ic, புகமுநறெ, அதிக்றெ, 

Eu-log'ic-al, “ ல் 
Eu-log'ic-al-ly, adv. ததியாய், புகழ்ச் 

சியாய். 

Et'lo-gize, ». a. அதித்தல், ல், 
வியத்தல், பாராட்டுதல். 

Eu-lo’gi-um, புகழ்ச், புகழ், அதி, 
Ew'lo-gy, ௩: & கீர்த்தனம், சொன்மா 

லை, தோத்திரம், கட்டியம், மங்கல 

வாழ்த்து. 
E'nuch, 5. ஆண்மையில்லாதவன். 

by nature, பேடன், அலி, ஈபுஞ்ச 
கன். 
made such, அண்ணகன். 
female, பேடி. 

EWnuch-ism, s. அண்ணகனாகுந்தன் 
மை. 

Eu-phon’ic, இன்னிசையான, 
Eu-phon'ic-al, & செவிக்கின்பமா 

ன, இன்னோசையான. 
Ed'pho-nism, இன்னிசை, இன் 
Et-pho-ny, & னோசை, சந்தவின்ப 

ம், சொல்லோசை, சொல்லின்பம். 

Eu-ra'sian, 5. ஜரோப்பியரும்ஆசியருங் 
கூடிப்பிறந்தபுத்திரர். 

Eu-ro-pé'an,s. ஐரோப்பாத்தேசத்தான். 
Evrus, 8. ழ்காற்று, கொண்டல். 

E-vac'u-ant, a. பேதியாக்குதிற, கழிய 
ப்பண்ணுதிற, சத்திபண்ணுதிற. 

E-vac’ u-ants, 8. (pl. ) எ ்க்் 
மருந்து. 
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E-vaclu-ate, v.a. விதெல், கழித்தல், 
போக்குதல், குனியப்படுத்துதல். 
a house, குL|யெழுப்புதல், வலசை 
வாங்குதல்,விடுதல், விட்டப்போதல். 
to be evacuated, sழிதல், குணியமா 
தல், வெறிதாதல். 

E-vac-u-a'tion, s. கழிவு, கழிச்சல், கூ 
னியம், வெறுமை. 
by stool, வயிற்றுக்கழிச்சல், மலத் 
இ, உதரசுத்தி, விரேசனம், பேதி, 
after child-birth, தவாலை. 

menstrual, மvரதவிடை, இருது. 
as departure, பெயர்வு, மோசனம். 
as expulsion, பெயர்ப்பு, நீக்கல், தள் 
ளிவிடல், அரத்துதல், ஓட்கெல். 

E -vac'u-a-tive, a. கழியத்தக்க, வெறு 
மையாக்குறெ, குனியமாக்குறெ. 

E-vac'u-a-tor, s. வெறுமையாக்கு கிறவ 
ன், பாழாக்குறெவன். 

E-vade' v. a. கடத்துதல், நழுவுதல், Oa 
டுகவிடுதல், தீவிர்த்தல், விலக்குதல். 

E-vade’, v. n. புரூதல், தப்புதல், ஈழு 

வுதல். 
E-vad'er, s. ஈழுவி, தப்பியோடுவோன். 
Ev-a-ga’ tine 8. திரிதல், அலைவு, 2 

லைவு. 

Ev-a-nes'cence, 8. குனியம், அழிவு, ஓ 
ழிவு, அதரிசனமாய்ப்போதல், ௮௧ 
ல்வு. 

Ev-a-nes'cent, a. அழிந்துபோடெ, ஓ 
ழிந்துபோதிற, சுவறிப்போறடெ. 

E-van-gel’ic, t சுவிசேஷத்துக்கடு 
E-van-gel’ic-al, த்த, நற்செய்தியா 

ன, சுவிசேஷத்திலடங்கிய, தேவநூ 
லுக்குறிய, வேதநூலுக்குரிய, 

E-van-gel’ic-al-ly, adv. சவி சேஷத்தின் 
படி, வேததுற்படி. 

E-van'gel-ism, s. சவிசேஷக்கூறல், ௬ 
விசேஷப்பிரசங்கம். 

E-van'gel-ist, s. சவிசேஷகன், சுவிசே 
ஷபோதகன், நிறிஸ்துபுராணிகன். 

E-van-gel-i-za'tion, s. சுவிசேஷத்துக் 
குட்படுத்தல், சுவிசேஷத்துக்கு வயெ 
ப்படுத்துகை, 

E-van'gel-ize, v. a. சுவிசேஷபோதத் 
திற்பயிற்றல், சுவிசேஷம்படிப்பித்த 
ல், சுவிசேஷஉபகேசஞ்செய்தல். 
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E-van'ish, v.n. கsாணாமற்பொதல், அக 
ன்றுபோதல், குனியப்படல், அதரிச 
னமாதல். 

E-vap'o-ra-ble, a. ஆலியாய்ப்போகத்த 
க்க, ஆவியாகக்கூடிய. 

E-vap'o-rate, v. a. சுவந்றுதல், ஆவியா 
க்குதல். 

E-vap'o-rate, v. n. சுவறுதல், ஆவியாய் 
ப்போதல். 
by boiling, ஆவியாய்ப்பறிதல், வற்று. 
தல். 
by the sun, வெயிலினாற்சுவறுதல். 
as essential oils, &c.; சரரம்போதல், 
கெடுதல், அற்றுப்போதல். 

E-vap-o-ra'tion, s. ஆலியாக்குகை. 
E-va'sion, 8. sழுவல், புரளி, போக்கு, 

சாட்ட, இறைபயப்பது. 
E-va'sive, a. sழுவுநறற, போக்குச்சொ 

ல்லுறெ, போக்கான. 
E-va'sive-ly, adv. பொக்காய், சாடை 

யாய. 

E-va'sive-ness, 8. பேக்கு, சாடை, பு 
ரளி. 

E-vec'tion, s. கொண்டுபோதல், உயர் 
வு; உயர்ச்சி, உயர்த்துதல். 

Eve, சாயங்காலம், மாலை, அந்தி, 
E'ven, * ¢ சாயந்தரம். 
E'ven, ». a. இருத்துதல், ஒப்புரவாக்குத 

ல், சமமாக்குதல், நிரவுதல். 
a plowed field, பரம்படித்தல். 

E'ven, 4. ஒப்பந்தமான, ஒப்புரவான, ௪ 
மமான, சமனான, CETTE, சமானமு 
ள்ள, திருத்தமுள்ள. 
number, இரட்டையிலக்கம், இரட் 
டை யெண். 
to be even, ஒத்திருத்தல், ஒப்புரவா 
தல், சமமாதல், சரிக்கட்டதெல். 

E'ven, adv. உம், கூட, முதலாய், தா 
னும். 
even he came, ஏவனும்வந்தான. 
even me he fears not, எனக்குக்கூட 
ப்பயப்படான். 

E'ven-hand-ed, a. Fீதியுள்ள, சமபுயமு 
ள்ள. 

E'ven-ing, s. சாயங்காலம், மாலை, அந் 
திப்பொழுது, தினாந்தம். 
evening and morning, அந்திசர்தி, மா 
லைகாலை, 

M2t 



EVE 

this evening, இன்றுபின்னேரம், இ 

ன்றுசாயந்தரம். 
E'ven-ing, a. சராயங்காலமுள்ள. 

cloud, செவ்வந்தி, மாலைச்செவ்வா 

னம். 
star, வெள்ளி, சுக்ரென்,; மாலைவெ 

ள்ளி. 

E'ven-ly, adv. சரியாய், சமமாய், ஒப்பு 
ரவாய், பட்சபாதமில்லாமல். 

E'ven-ness, 8. சமம், ஒப்புரவு, oT! 

ஒப்பந்தம், ஒப்பிதம். 

of disposition, 6@, நேர்மை, அமை 
தி, பதமை, யட்ர்பர்தமில்காம் 

E-vent', 8. ஈடந்தகாரியம், வர்த்தமான 

ம், விருத்தாந்தம்,; செய்தி, சருத்திய 
ம், சம்பவம். 
disastrous, இடையூறு, அபாயம், அ 

ற்குறி, அற்சகுனம். 
as end, தீர்ப்பு, முடிவு. 
in the event of my going, sான் 
போபில், நான்போனால். 
at all events, எப்படியும், எல்லாக்சா 

ரியத்திலும். 
E-vent’ful, a. பிரதான, வர்த்தமானமு 

ள்ள; பலபேதமுள்ள. 
E‘ven-tide, s. சாயக்தரம், அபராணம். 
E-ven'ti-late, v. a. தரற்றுதல், yours 

தல், கொழித்தல், சீர்தூக்குதல். 

E-ven-ti-la'tion, s. sற்றுகை, ஆராய் | 

கை. 
E-vent'u-al, @. கடையான, அனுமான 

மான, ஒன்றாலான, காரியமான, Si 
ப்பான. 

E-vent'u-al-ly, adv. sடைமுறையாய், 
கடையாக, கடையிலே. 

E-vent'u-ate, 0. a. சம்பவித்தல், ஆதல், 

முடிதல், வாய்த்தல். 
Ev'er, adv. நித்தியமாய், என்றுமுள்ளதா 

ய், என்றென்றைக்கும். 
at any time, எப்பொழுதாகிலும். 
in any degree, எவ்வளவாதிலும், ௭ 
வ்வளவேனும். 
since, தொடுத்து, பின், அதுமுதல். |: 

Ev-er-dur'ing, a. Aத்தியமுமுள்ள, நி | 
லைபேறோன, தின, தினமுமுள்ள. 

Ev'er-green, s. பசும்பயிர், வாடாச்செ 
டி, MUSH. 
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Ev-er-list'ing, a. என்றுமுள்ள, சதாகா 
லமான, சாசுவதமான, நித்திய, முடி 
வற்ற, சந்தத, எப்பொழுதுமுள்ள. 

Ev-er-list'ing-ly, adv. முடிவில்லாமை 
யாய், நித்தியமாய், சந்ததமாய். 

Ev-er-liv'ing, a. நித்திய வனுள்ள, சதா 
சீவியமான, சாசுவதமான, சாவாமை 
யுள்ள. 

Ev-er-more', adv. இனமும, எப்பொழு 
தும், நித்தியமும். 

E-ver'sion, 8. கவிழ்ப்பு, பாழ்ப்பு. 
of the eye lids, இழிசற்கண். 

 E-vert!, ». a. கவிழ்த்தல், புரட்டல், ௮ 

ழித்தல். 
Ev'er-y, a. ஒவ்வொரு, சகல, எல்லா. 

moment, நிமிஷந்தோறும். 
one, ஒவ்வொன்றும், ஒவ்வொருவ 

னும். 
other one, ஒன்றைவிட்டொன்று.' 
other day, ஒன்றைவிட்டொருநாள். 
now and then, இடையிடையிலே, 

ஊடூடே , அடிக்கடி. 
every man must go, ஒவ்வொருவனு 
ம்போகவேண்டும். 
every one must account for himself, 
அவனவனே கணக்கொப்புவிக்கவே 
ண்டும். I 

Ev' er-y-where, adv. எங்கும், இடர்தோ 
அம், அங்கங்கே. 

E-yict’, v.a. விதிப்படியாட்சிவிலக்கு 
தல். 

E-vic'tion, s. ஆட் சிவிலக்குகை. 
as proof, அத்தாட்ி. 

| Ev‘i-dence, s. <7. A, அத்தாட், உதா 
ரணம், திட்டார்தம், சான்று, ஒப்ப 
னைப் பிரமாணம், சாதனம், சாட்சிக் 
காரன், உருசு, மேலத்தாட்8.. 

Ev'i-dence, v. a. சாட்செப்படுத்தல், ௨ 

ரூபாகாரப்படுத்துதல், ஒப்பனைபண் 

தல், சாதித்தல். I 

_Ev'i-dent, a. வெளியரங்கமான, வெளி 
ப்படையான, பராசியமான, பிரித் 
தமான, தெளிவான, காட்யொன, தி 
ட்டமான, தீர்க்கமான, பிரத்தியட்ச 
மான. 

meaning, செம்பாகம், வெளிப்பொ 

ருள். 
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meaning of words, சொற்பொருள், 
செம்பொருள், சொல்லர்த்தம், தெளி 
பொருள். 
to be evident in meaning, வெளி 
பொருளாயிருத்தல்; விளன்வசற்றல், 
அலங்குதல், தெளிதல், 

Ev’ i-dent-ly, adv. தெளிவாய், பிரத்திய 
ட்சமாய், அத்தாட்சியாய். 

E'vil, s. தோஷம், பழுது, ஊறு. 
as misfortune, injury, இடையூறு, ௮ 
பாயம், ஊறுபரடு, அதிட்டவீனம், 
விக்கினம். 
as wickedness, Seu, பொல்லாங்கு, 
கெடுதலை, இன்னல். 

E'vil, a. திமையான, கெட்ட, திக்கான, 
பாழான, இன்னலான. 
affected, பொல்லாதகோலங்கொண் 
க 
conduct, பாவம், பழி, பாழ், தீவினை, 
அன்னடை. 
disposition, கில் ALG 
ணம், திக்குணம். 
doer, பொல்லாங்கன், தீயன். 
eye, கொடுங்கண், திக்கண், வன்க 

ண், கண்ணூறு, கண்திஷ்டி. 
favored, அவலட்சணமான, குரூப். 
mind, கொடியமனம், திக்குணம். 
omen, உற்பாதம், அற்குறி, துற்சகு 
னம், அன்னிமித்தம். 
speaking, அஏலர்தூற்று, பழிக்கூற்று. 
spirit, அலகை, பேய், வேதாளம். 
tongue, Gsragen, Ban. — 
words, advice, &c., அற்புத்தி, துன் 

மதி, திமதி. 
E'vil-ly, adv. பொல்லாங்காய், தீமை 

யாய். 
E-vince’, v. a. எடுத்துக்காட்டெல்; அத் 

தாட்சிப்படுத்தல், நிச்சயப்படுத்தல், 
உரூபித்தல்; மெய்ப்பித்தல். 

E-vin'ci-ble, a. அத்தாட்சிப்படுத்தத்தக் 
க, உரூபிக்கத்தக்க. 

E-vin'ci-bly, adv. அத்தாட்சியுள்ளதாய், | 
உரூபிக்கத்தக்கதாய், எண்பிக்கத்தக்க 
தாய், எண்பிக்கத்தக்கதாய். 

E-vin'cive, a உரூபிக்கத்தக்க, cram) 
க்கத்தக்க; உருசுபண்ணத்தக்க., 

E-vis'cer-ate, 1.4. க lலெடுத்தல், குட | 
ரிழுத்தல், குடல்வாங்குதல், 
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Ev'o-cate, 

E-voke’, i 

Ev-o-ca'tion, s. அழைப்பு, விளிப்பு, 
வெளியாக்குகை. 

Evy-o-li'tion, s. விரித்தல், வெளிப்படுத் 

தல். 
in arithmetic, wலங்கரண்டல், கு 
ணிதமூலம், மூலகிரகணம். 
in military tactics, இடசாரிவலசாரி 
வருகை, யுத்தசிரமம், பருயித்தல். 

E-volve',v. a. தோற்றுவித்தல், வெளிப் 

படுத்தல், திறத்தல், விரித்தல். 
E-volv’ent, s. விட்ட க்காலில்விரியும்வ 

ளைவரி, வக்சரிமஉற்பனனம். 
E-vul'sion, s. பிடுங்கல், பிய்த்தல், பறி 

கீதல். 
Ewe, 8. செம்மறி, 
Ewer, 8. வற்கரி, கரகம், கமண்டலம், 

கெண்டிகை, கரண்டகம், குண்டி 
DE, குடுக்கை, குவை. 

Ex, (a prefix.) Fீக்கப்பொருளைக்காட் 
டுமோருபசருக்கம். 

Ex-a-cer'bate, v. a. அமழற்றுதல், கோப 
மூட்டுதல், சுரமதிகரித்தல். 

Ex-a-cer-ba'tion, s. கோபமூட்டுகை, 

மூட்டு, சுரம்மும்முரப்படுகை. 

க , அழைத்தல், விளித்த 
ல். 

| Ex-act’, v. a. கட்டாயம்பண் ல் 3 ல, 

நெருக்குதல், வலோற்காரமாய்க்கே 
ட்டல், கற்பித்தல், இறுத்தல். 
payment, அறவிடுதல், தண்டுதல். 
tribute, இறையெடுத்தல், பாகுடம் 
வாங்கல், கப்பம்வாங்கல். 
by force, பறித்தல். 

Ex-act’, a. சரியான, திட்டமான, சட் 
டமான, சுமுத்திரையான, செவ்வை 
யான, திருத்தமான, Corner, அண் 
மையான. 
person, sண்டிப்புக்காரன், 
வான், நிதானி. 
plan, சரிசட்டம், ஒப்புமை, சரிவய 
னம், வழிவகை. 
to be exact, சரிப்பதெல், இட்டப்ப 
டுதல், வரையறையரயிருத்தல். 

Ex-act'er, 5. பறிகாரன், கொள்ளைக்கா 
ரன், குறையாடுவோன். 

Ex-ac’ tion, 8. கேள்வி; நெறாக்கிடை, 
தண்டம், கட்டாயம், பறிப்பு. 

நாணய 

| Ex-act'i-tude, s. நெர்மை, செம்மை. 



EXA 

Ex-act'ly, adv. சரிவர,-திருத்தமாய், நி | 
தார்த்தமாய், உள்ளபடி , சரியாய், சட் 
டமாய். 

Ex-act'ness, 8. ட்டம், நெர்மை, நேர், 

செம்மை, கண்டிதம், கண்டிப்பு, சட் 
டம், திட்டமட்டம், அண்மை, இரு 
SS, தீர்க்கம், சாவதானம், நிதார்த்த 
ம், நிதானம். 

Ex-act’or, s. பறிகாரன், அறவிடுவோ 
ன், தண்டற்காரன். 

Ex-act'ress, s. பறிகரரி, தண்ட pent. 
Ex-ag'ger-ate,v. a. பாராட்டுதல், பாரி 

த்தல், பருப்பித்தச்சொல்லுதல். 
Ex-ag-ger-a’ tion, 8. உண்மைக்குமிச்ச 

ம், பாரிப்பு, பாராட்டு. 
poetic, ஏற்றவலங்காரம், பாரிசேட 
வலங்காரம். 

Ex-ag'’ger-a-to-ry, a. பாரித்துச்சொல் 
லுறெ. 

Ex-alt', v. a. உயர்த்துதல், ஏற்றுதல். 
to honor, மேன்மைப்படுத்துதல், கணி 
சப்படுத்துதல், மதிமைப்படுத்துதல், 
பிரஸ்தாபம்பண்ணுதல், உயர்த்துதல். 
as praise, extol, பாராட்டுதல், மெய் 
ச்சுதல், புகழுதல், வாழ்த்துதல், பிர 
ஸ்தாபம்பண்ணுதல். 

Ex-alt-a'tion, 8. உயர்ச்சி, உயர்வு, மே | 
ன்மை, மேம்பாடு, முதன்மை; மாண் 
பு, தலைமை, மகிமை, பிரஸ்தாபம். 

Ex-alt'ed, a. உயர்த்தப்பட்ட, உயர்ந்த, 
மகத்தான, மகா, மாட்சிமையுள்ள. 
to be exalted, உயர்சல், ஒங்குதல், A 
றத்தல், விசேடப்பதெல். 

Ex-alt'ed-ness, s. உன்னதம், மகத்துல 
ம், மகிமை, உத்தங்கம். 

Ex-alt'er, s. உயர்த்துவோன், புகழ்வோ 
ன், மெய்ச்சுவோன். 

Ex-am'in-a-ble, a. சோதிக்கத்தக்க, ஆ 
ராய்ச்சிசெய்யத்தக்க, பரிசோதிக்கத் 
தக்க, ஆராயத்தக்க. 

Ex-am-in-a'tion, 8. சோதனை, சோதிப் 
பு; ஆராய்வு, பரீட்சை, உசாவு, தேர் 
ச்சி, பரிசோதனை. 
of coins, gems, &c., கோட்டம், இ 
ரத்தினபாட்சை. 

Ex-am'ine, v. a. சோதித்தல், பரீட்சத்த 
ல், ஆராய்தல், உசாவுதல், ஊடாடிப் 
பார்த்தல், தேர்தல், இட்டம்பராத்தல். 
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accounts, கணக்குச்சரிபராத்தல. 

closely, கண்டிப்பாய்ப்பார்த்தல்; Sir 
அக்கிப்பார்த்தல், அட்பமாய்ப்பார்த் 
தல், திட்டமாய்ப்பார்த்தல். 
cursorily, sகண்ணோடுதல், சரவையா 
ய்ப்பார்த்தல். 
goods, as a trader, பரிசோதித்தல், 
சைபார்த்தல். 
metals, உலோகங்களைப்பரிசோதித் 
தல். 

the pulse, sரஈ௭பார்த்தல், தாதுபார்த் 
தல். 

a witness, சாட்சகேட்டல். 

a scholar, Fagterdufe @meuaiss 
ல், மாணாக்கனைச்சோதித்தல். 

Ex-am'in-er, s. சோதினைகாரன், பரீட் 
சகன், நோட்டக்காரன். 

Ex-am'ple, s. மாதிரி, முன்மாதிரி, எ 

தீதுக்காட்டு, திட்டாந்தம், pty Cup 
கோள், மேலோராட் சி, உதாகரணம். 
in grammar, உதாரணம், வரலாறு, 
இலக்கியச்சாட்சி, காட்டு, 
in support of an opinion, உதாரண 
ம், சான்று, ஒப்பனை. 

Ex-an'i-mate, a. உயிரற்ற, ஆவியில்லா 
த, செத்த, சுவரணைகெட்ட, தைரிய 

மற்ற, வசமற்ற. 
Ex-an-i-ma‘tion, s. fவவியோகம், உயி 

ர்போக்குகை. 

Ex-an'i-mous, a. செத்த, உயிரற்ற. 

Ex-as'per-ate, 0. a. கோபம்மூட்டுதல், 

எரிச்சலாக்குதல், அழற்றுதல், குரோ 
தமெழுப்பல். 

Ex-as'per-ate, a. Gரோதமுள்ள, உக்தி 
ரமுள்ள, அகோரமுள்ள. 

Ex-as-per-a'tion, s. கேரபம், உக்கிரம், 
எரிச்சல், அழல், அகோரம். 

Ex-auc’tor-ate, உத்தியோகமெ 
Ex-au'thor-ate, © ~ Poy Hens 

இயத்தைமறுத்தல். 

Ex-can-des'cence, 8. sடுஞ்சுடு, உருக 
தீதக்கசூடு, 

as violent anger, பெருங்கோபம், உ 
ருத்திரம், கடங்குரோதம். 

Ex-car'nate, v. a. தசைகழித்தல். 
Ex-ca-thé'dra, adv. சன்மூப்பாய், எடு 

பாடாய். 
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Ex'ca-vate, v. a. 9550, சுரங்கமறு 

தீதல், கண்கெல்; குழித்தல், குடை 
தல். 
earth, தோண்டுதல். 
stone, svg se. 

to be excavated, GU) sa, பறிதல், 

குழிபறிதல். 
Ex-ca-va'tion, s. மறை, குழி; பதிவு; 

பள்ளம், குடைவு, HS, சுரங்கம். 
Ex'ca-va-tor, s. இண்டுநிறவன், குழிப 

நிக்றெவன். 
 Ex-ceed’,v. 9850, தலைப்பதெல்,லே 

ற்படுதல், அதிகப்படுதல், கூதெல்,௮ 

திகரித்தல், முந்துதல். 
bounds, அ௮ளவிறத்சல், கடத்தல், வ 
ரையிறத்தல், எல்லைகடத்தல். 
computation, எண்ணிறத்தல், கணக் 

Ga BESO. 
in weights, &c., தாக்குதல், கதித்த 
ல், அதிபாரமாக்குதல், 
as excel, உயர்தல், தேறுதல், மேற்ப 
asa. 

Ex-ceed'a-ble, a. அதிகரிக்கத்தக்க. 
Ex-ceed'ing, a. and adv. sயப்புள்ள, க 

யந்த, மிகுந்த, மேலான, ஏராளமான, 
மிகுதியாய், மிகவும். 

Ex-ceed'ing-ly, adv. மிகவும், மிகுதியு 
ம்; மட்டுமிஞ்சி. 

Ex-cel’, v. அதிகப்படுத்தல், அதிகரித்த 
ல், மேற்படுதல், உயர்தல், தலைப்படு 

தல், தேறுதல், ஈயத்தல், வெல்லுதல். 
Ex'cel-lence, ah ey , சிறப்பு, த 
Ex'cel-len-cy, * குதி, தலைமை, சிரே 

ட்டம், இயாதி, இயாதம், மேன்மை, 
உத்தங்கம். 
as a title, மகாராசன். 

of temper, சலம், சகுணம். 
‘ Ex’cel-lent, a. உத்தமமான, அருமையா 

ன, உசிதமான, மேற்பட்ட, சாதுவா 
ன, நயமான, நன்மையான, நேற்றி 
யான, கெட்டியான. 
articles, உAதவஸ்து, உச்சிததிரவி 
யம். 

6, திவ்வியபோதம், அரும்போ 
தம. 
persons, மகத்துக்கள், மேன்மக்கள், 
சிரேட்டர், சிறந்தோர், சாதுக்கள். 
weather, சவாத்தியகாலம். 
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Ex'cel-lent-ly, adv. மேன்மையாய், தரு 
தியாய், தலைமையாய், சங்கையாய் , 

கெட்டியாய், நேற்றியாய். 
Ex-cen'tric, a. (sce Eccentric.) மைய 

விலக்கான. 
Ex- ~cept', v. a. ஒழித்தல், தவிர்த்தல், © 

க்குதல், கழித்தல், தள்ளுதல், பின் 
வைத்தல், விலக்குதல். 
to be ல ஒழிதல், கழிதல், த 
Aisa, நீங்குதல், விலகுதல். 

Ex-cept’, v. n. தடத்துப்பேசுதல். 
ற்ற ren. ‘ ஒழிய, தீவிர, நீக் 
Ex-cept’ing, இ, விலக்கி, விட் 

டு, அற, இன்றி, அன்றி, 
Ex-cep'tion, s. கழிவு, தடக்கு, தவிர்வு; . 

தள்ளுபடி, பிசகு; தடை; விலக்கு, 
பிறநீங்கல், எதிர்நியாயம், விரோதம். 

Ex-cep'tion-a-ble, «. sசடைப்படுத்தத்த 

5, விலச்கத்தச்க, தவிர்க்கத்தக்க, நீ 
க்கத்தக்க, எதிர்பேசத்தக்க. 

Ex-cep’tion-er, s. எதர்பேசுவோன், த 
டுப்போன், எதிரி, 

Ex-cep’tious, a. வெடுவெடுப்பான. 
Ex-cept'ive, a. தலிர்க்றை. 
Ex-cept’or, s. தவிர்ப்போன், எதிர்ப் 

பேசுவோன், தடுப்போன். 
Ex-cern’, v. a. உரோமதச்துவாரத்தாற 

பொசிவித்தல், வடித்தல். 
Ex-cerp'ta, s. (pl.) பலபொருள்த்திரட் 

டு, இலக்கெயசங்கிரகம். 
Ex-cerp'tion, s. தெரிவு, தெரிந்தெடுக்க 

ப்பட்டது. 

Ex-cess', s. அதிகம், மிகுதி, மேல்யிச் 
சம். 
satiety, பூரிப்பு, இருத்தி, பூரை. 

Ex-cess'ive, a. அதிகரிப்பான, மிகுதி 
யான, கதிப்பான, ஏற்றமான, மே 
லான. 
to be excessive, sஇத்தல், மிஞ்சுதல், 
விஞ்சுதல். 

Ex-cess'ive-ly, adv. மேல்மிச்சமாய், மி 
குதியாய். 

Ex-cess'ive-ness, 8. மேல்யிச்சம், மிகு 
தி, பூரை. 

| Ex-change’, s. பதில், ஈQ, அடைவு,;கை 
ம்மாறு,பண்டமாற்று,பரிவருத்தனம். 
as a place, srசக்கடை. 
bill of, செல், உண்டியல்... 



EXC 

Ex-change’, v. a. கைம்மாறுதல், பதில் 
கொடுத்தல், பண்டமாற்றுதல், பரிவ 
ருத்தனஞ்செய்தல். 

Aix-change’a-ble, a. மrாற்றக்கூடிய,கை 
மமாறக்கூடிய,  அடைமானமாகக் 
கொடுக்கக்கூடிய. 

Ex-chang'er, 8. பதில்கொடுத்துவாங்கு 
வோன், மாற்றுவோன், ப்ண்டமாற் 
அக்காரன், காணயலவலியாபாரி, 

Ex-cheq'uer, 8. இங்கலொந்திற்கப்பசா 
லை. 

bills, கப்பசாலையிலிருந்துபுறப்படுஞ் 
செல். 

Ex-cis'a-ble, a. ஆயமிறுக்கவேண்டிய, 
கப்பங்கட்டவேண்டி௰ய, 

ExX-எise’, s. தீர்வை, கடமை, ஆயம், 
இறை, 

Office, தறைக்காவல், சுங்கச்சாவடி. 
officer, துறைக்காவற்கரரன், மெட்டு 
க்காரன். 

Ex-cise', ». 4. தீர்வைத£ர்த்தல்; தீர்வை 
யெடத்தல், ஆயஞ்சேர்த்தல், தீர்வை 
வைத்தல். 
excised goods, திர்வையிறுத்தசரக்கு. 

Ex-cise'man, 8. ஆயக்காரன், மெட்டுக் 
காரன். 

Ex-cis'ion, s. சேதனம். 
in surgery, அவயவம்வெட்டுகை, ௨ 
அப்புவெட்டகை, சித்திரவதை, அழி 
ப்பு; அங்கசேதனம். 

Ex-ci-ta-bil’i-ty, s. rஈவரணையுடைமை, 
உணர்ச்சியுள்ளதன்மை, கதூண்டப்ப 
டுந்தன்மை. 

Ex-cit'a-ble, a. சவரணையுள்ள, உணர் 
ச்சியுள்ள, தஅூண்டப்படத்தக்க, 

Ex-ci-ta'tion, s. அருட்சி, ஏவுகை, $7 
ண்டுகை, எழுப்பிவிடுகை, 

Ex-cit’a-tive, தூண்டக்கூடிய, ௮ 
Ex-cit'a-to-ry, ¢ ருட்ஞ்செய்லுள் 

ar, எழுப்புறெ. 
Ex-cite’, 0. a. எழுப்புதல், முயற்பெண் 

ணுதல், அருட்டதெல், தூண்டல், ௨ 
றசாகப்படுத்துதல், எவுதல்., 
desires, ஆசையெழுப்புதல், 
pity, &c., உருக்குதல், ய ரிதபிச்சப் 
பண்ணுதல். A 
to be excited, எழும்புதல், எழுதல், a] 
a LiL Ose. 
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Ex-cite'ment, s. முயற்சி, அருட், ஊ 
கீகம், எழுச்சி, மனவெழுச்சி, ஏவல், 

உஞற்று. 
Ex-cit'er, s. தூண்டுகோல், ஏவற்கார 

ணம், அூண்டுங்காரணம். 
Ex-claim’, v. ௩. கூப்பிடுதல், கூவென 

ல், ஓலிடுதல். 
Ex-claim'er, s. ஓவலிடுவோன், கூவுவோ 

ன். 
Ex-cla-ma'tion, 8. ஓலம், கூவிளி,வியப் 

புச்சொல், உளத்தியலிடைச்சொல். 
mark, (!.) அதிசயவிரக்கக்குறி, விய 
ப்புக்குறி, மெய்ப்பாட்டிசைக்குறி. 

Ex-clam’‘a-to-ry,@. வியப்பான, உளத்தி 
. யலிடைச்சொல்லான. 

Ex-clide’, ». a. விலக்குதல், அகற்று 

ல், தவிர்த்தல், தள்ளுதல், நீக்குதல், & 
மழித்தல், பிரித்தல், பின்வைத்தல். 
from society, சபையிலிருந்துரீக்கு 
தல். 
to be excluded, sழிதல், கவிலத வி 
லக்கப்பதெல், நீக்கப்படதெல். 

Ex-clt’sion, s. கழிவு, தள்ளூகை, கழி 

ப்பு; தப்பு; தவிர்வு; விலக்குகை, த 
ள்ளூபடி. 

Ex-clu'sion-ist, 8. sயsன்மைகளினின் 
றுபிறனைவிலிக்குவோன்! 

Ex-cli'sive, a. தீர்மானமான, புறநீங்க 
லான, தனித்த. 
of, தவிர, ஒழிய, அன்றி, நீங்க, 

Ex-clu'sive-ly, adv. ர்மானமாய், பிற 
நீங்கலாய், தள்ளுபடியாய், தனிமை 
யாய். 

Ex-cli'so-ry, a. விலக்கத்தக்க, பிறநீங் 
கலான, விலக்குறெ. 

Ex-cog’ i-tate, v. நினைத்துண்டேண்ணு 
தல், உபாயம்பண்ணுதல், புணர்தல், - 
யோசித்தல். 

Ex-cog-i-ta’ tion, 5. உபாயமாய்நிதானி 
த்தல், தியானித்துண்டெண்ணுகை, 
யோசனை, எந்தனை. 

Ex-com-mi'ni-ca-ble, a. தச் 
தஅதள்ளப்படக்கூடிய,  சபையைவி 
ட்டுரீங்கக்கூடிய. 

Ex-com-mi'ni-cate, s. சபையிவிருக்கு 
தள்ளப்பட்டவன, it hci ciel 
1) &) GOT GL GOT 
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Ex-com-mu'ni-cate, v. a. Sருச்சபையி | 
லிருந்துதள்ளுதல் y சபைக்குப்புறம் 
பாக்குதல். 

Ex-com-mu-ni-ci'tion, s. Sருச்சபையி 
லிருந்துவிலக்குகை, சபையிலிருந்து 
நீக்குகை, பகிஷ்காரம். 

Ex-co'ri-ate, v. a. உரித்தல், தோலுரித் 
தல், உமைஞ்சுதல். 
to be excoriated, உரிஞ்சதல், உரிதல். 

Ex-co-ri-a'tion, s. தோலுரிவு, தோலுரி 
ப்பு, உரைஞ்சுகை. 

Ex-cor-ti-ca'tion, 8. பட்டை யுரித்தல், 
பட்டைதட்டதெல். 

Ex'cre-a-ble, a. வrரயாலுமிழப்படும், கா 
றித்துப்பப்படும், உமிழந்துதுப்பப்ப 
டும். 

Ex'cre-ate, v. a. காறுதல், காறித்துப்பு 
தல். 

Ex'cre-ment, s. na, அமேத்தியம், க 

ஷ்டம், எரு, அழுக்கு; புரீடம். 
Ex-cre-ment'al, a. wero, கோதான, 

சக்கையான. 

Ex-cres'cence, 8. புடைப்பு, தசைச்சா 
ப்பு. 

on the body, sாய், Ga A, கழலை. 
as wattles on goats, அதர், களகம்ப 

OLD. 
Ex-cres'cent, a. அரும்புறெ, வீங்கு 

ற, புடைக்கிற, 

Ex-créte’, ». a. மலங்கழித்தல், கழித் 
தல். 

Ex-cré'tion, s. கழிவு, மலம். 
from trees, பின், Seon. 

Ex'cre-tive, மலமறுக்கிற, மலம்நீ 
Ex'cre-to-ry, © Sheba கஷ்டங்க 

ழிக்கத்தக்க. 

Ex-crii’cia-ble, a. உபாதிக்கப்படவே 
ண்டிய, வருத்தமடையவேண்டிய, 

் வேதனைப்படத்தக்க, வாதைக்கேது 
வான. 

Ex-cri'ciate, v a. உபாதித்தல், அன்பு 
அத்தல், வருத்தப்படுத்துதல், வதைத் 
தல், வேதனைசெய்தல். - 

Ex-cru-ci-a'tion, s. உபரதி, வருத்தம், 
வேதனை, வதைப்பு. 

Ex-cul’pa-ble, a. குற்றநிவிர்த்தியாக்கத் 
தக்க, நீதியாக்கத்தக்க. 
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Ex-cul' pate, v. a. குற்றமில்லையென்று 

தீர்த்தல், குற்றந்தர்த்தல், பொறுத்தல், 
மன்னித்தல், குற்றத்திவிருந்துவிதெ 
லையாக்கல், 

Ex-cul-pa'tion, s. பொறுதி, மன்னிப்பு; 

குத்றவிலக்கு. 
_Ex-cul'pa-to-ry, a. குற்றச்சாட்டிலிரு 

நீதுமீங்கிய, மன்னிக்கப்படத்தக்க, 

குற்றவிலக்குள்ள. 
Ex-cur'sion, s. உலா, சாறி, கடை, பன 

ணி, செலவு, கமனம், பிரயாணம். 
to take an excursion, உலரவுதல், உ 
லாப்போதல், சாரிபோதல், பவனிவ 

GE. 
Ex-cur'sive, a. அலைந்துதிரிகிற, பவனி 

போதிற, 'சாரிபோகதிற, உலாவுறெ, 
Scns wD. 

Ex-cur'sive-ly, adv. பவனியாய், சாரி 
யாய், கடைசாரியாய். 

Ex-cur’sive-ness, $. s॥டைசாரி, உலா, 
பவனி, போக்கு. 

Ex-ciis’a-ble, a. நSிவrரரணம்பண்ணக்கூ 

டிய, மன்னிப்புக் டனான, பொறுக் 
கத்தக்க, குற்றநிவிர்த்தியாக்கத்தக்க. 

Ex-ciis’a-ble-ness, s. மvன்னிப்புக்டெ 
ம், மன்னிக்கப்படுந்சகைமை. ° 

Ex-cu-sa'tion, s. பெொறுப்பு,மன்னிப்பு . 
Ex-ctis'a-to-ry, 8. பிழைபெொறுக்கத்தக் 

க, போக்குள்ள, சாட்டள்ள, மன்னி 
ப்புள்ள. 

Ex-cise’, 8. சாட்டு, போக்கு, விலக்கு, 
சறுக்கு, நியாயம். 
vain excuse, லண்போக்கு 
to ‘make an excuse, பேச்குச்சொல் 

ஓதல். ' 
to make a false excuse, sள்ள முகாம் 

தஇரஞ்சாற்றுதல்,பொய்ச்சாட்டச்சொ 
ல்லுதல், வீண்போக்குச்சொல்லல். 

Ex-ciise’, v. a. சாட்டுச்சொல்லுதல், நி 
யாயஞ்சொல்லுதல், பிழைபொறுத்த 

ல், மன்னித்தல், குற்றரீக்குதல். 
to be excused, பொறுதியடைதல், ம 
ன்னிக்கப்பதெல். 

Ex-cise'less, a. vன்னிப்புக்கிடனற்ற, 
நியாயமில்லாத, போக்கற்ற., 

' Ex-citis’er,s.@u £க்குச்சொல்லுவோன், 
way தத்தி eg Teor , த்து 
சுவோன். 
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Ex-cus’sion, s. 

SO50550, பறிமுதலாக்கல். 

Ex’e-cra-ble, a. பகைக்கப்படதீதக்க, 

அருவருக்கப்படத்தக்க,சாபத்துக்கே 

துவான, அ௮ரோசமான. 
Ex’e-cra-bly, adv. தழ்ப்பாய், அருவரு 

ப்பரய், சாபத்துக்தடாய். 
Ex'e-crate, v.a. தஇட்டதெல், சபித்தல், 

சாபமிடுதல், வெறுத்தல், பகைத்தல். 
Ex-e-cra'tion, s. இட்டு, சாபம், சபிப் 

பு; பகை, அரோசகம். 
Ex’e-cra-to-ry, 8. சபிப்புப்பத்திரம், ௪ 

பிப்பு. 
Ex'e-ciite, v. a. sஈடப்பித்தல், செய்துமு 

டித்தல், இயற்றுதல், செய்தல், சேட் 

டித்தல், காரியமுடித்தல், செலுத்தல், 
தீர்த்தல், நிறைவேற்றுதல், பராமரித் 
தல். 
authority, முதன்மைசெலுத்துதல்,௮ 
தஇகாரம்பண்ணுதல். 
‘a bond, &c., உறுதிசெய்தல், உறுதி 
பண்ணுதல், ஆவணம்முடித்தல். 
government, செங்கோல்செலுத்துத 
ல், அரசுசெலுத்துதல், அரசாளுதல். 
justice, Fதிசெலுத்துதல், ஈீதிபுரிதல். 
a malefactor, கொல்லுதல். 
a trust, கம்பிக்கைசெலுத்துதல். 
by impaling, sமுவேற்றுதல். 

Ex’e-cil-ter, s. (see Executor.) srs 
ன்,நிறைவேற்றுவோன், இயற்றுவோ 

ன்; செய்பவன், காரறியஸ்தன், செய் 
அமுடிப்போன். 

Ex-e-ci'tion, s. தீர்ப்பு, முடிப்பு, நிறை 
வேற்றம், ஈடப்பிப்பு, கொலை, மர 
ணம். 

Ex-e-ci'tion-er, 3. Aங்கரன், ஞாயப்பி 

ரமாணப்படிகொலைசெய்வோன். 
as murderer, கொலைகாரன், காதக 
ன், சாருகன், வதன். 
an instrument, கொ௮லைக்கருலவி. 

Ex-ec’u-tive, 8. க செ 
ங்கோல்செலுத்துவோன், ஆளுகைத் 
தத்துவம், ஆளுகைத்தத்துவசாலி. 

Ex-ec'u-tive, a. செய்யத்தக்க, நிறைவே 
ற்றத்தக்க, சித்தியாக்குஇற. 
government, Fீதிஸ்தாபனதத்துவம். 

Ex-ec'u-tor, s. மரணசாதனபாலனன், 
பராமரிப்புக்கத்தன். 
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Ex-ec-u-to'ri-al, a. மரணசாதனகாரனு 
கீகடுத்த. 

Ex-ec'u-tor-ship, s. vrணசாதனகத்தவ் 
வியம். 

Ex-ec'u-to-ry, a. செய்துமுடிக்கத்தக்க, 
செய்யத்தக்க, உத்தியோகஞ்செலுத் 
அதற, 

Ex-ec’u-tress, 

Ex-ec'u-trix, 

Ex-e-gé'sis, s. வியாக்தியானம்,விபரம், 
விருத்தி, அர்த்தம், பயன், பொருள். 

Ex-e-get/ic-al, a. விபரமான, வெளிப் 
படையான, பயனான, பயன்காட்டு 
திற, 

Ex-e-get'ic-al-ly, adv. உரையாய், விப 
ரமாய், தெளிவாய். 

Ex-em'plar, s. முன்மாதிரி, மாதிரி, ஓ 
முக்கம், யோசனைச்சட்டம், சிந்தனா 
ரூபம். 

Ex’em-pla-rily, adv. மாதிரியாய், ஒழு 
க்கமாய், எச்சரிப்பாய். 

Ex'em-pla-ri-ness, s. ஒழுக்கம், ரேர் 
மை, முன்மாதிரி 

Ex'em-pla-ry, a. நேரான, படிப்பனை 
யான; முன்மாதிரிக்குரிய, எச்சரிக்க 
தீதக்க, எவத்தக்க. 

Ex-em-pli-fi-ca'tion, s. ஒப்பனை, இரு 
ட்டாந்தம், மாதிரி, உதாரணம், பிரதி 
சவாது. 

Ex-em’pli-fi-er, s. முன்மாதிரிகாட் 
வோன், வழிகாட்டுவோன். 

Ex-em'pli-fy, v. உதாரணங்காட்டல்,ஓ 
ப்பிட்கெகாட்டதெல், பிரதிஎழுதல். 

Ex-empt’, v. a. arabe கழித்த 

ல், தவிர்த்தல், ஒழித்தல், நீக்குதல். 
to be exempted, sழிதல், தவிர்தல், 
விலகுதல். 

Ex-empt’, a. sீக்கலான, தன்னிட்டமா 
ன, Sag & cor. 

Ex-emp'tion, s. இட்டம், விடுதலை, நீக் 
கம், விலக்கு, 

Ex-e-qua'tur, 8. ௮ஞ்சாப்பட்டயம், த 
த்துவசாதனம். 

Ex'e-quies, s. (pl.) பிரேதச்சடங்கு, 
சாச்சடங்கு, பிரேதாலங்கரரம், சவ் 
ச்சேமச்சடங்கு, அபரக்இிறியை. 

Ex’er-cise, s. அப்பியாசம், பயிற்சி, ப 
peso, பரீட்சை, சாதனை, முயற்சி, 

8. & மரணசாதனக்காரி. 
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ihilitary, ஆயுதபர்ட்சை, பொர்ப்ப் 
யிற்சி, யுத்தாப்பியாசம். 
religious, அனுஷ்டானம், பிராரத்த 
னை. 

as USE, வழக்கம், பழக்கம். 
as divine worship, தேவாராதனை, தே 
வவணக்கம். 

Ex’er-cise, v. a. உத்தியோடுத்தல், பயி 

DMSO , பழக்குதல், ஈடத்துதல், ஈட 
 ப்பித்தல், செலுத்துதல். 

authority, அதிகை To lls ae 
cruelty, கொடுமைசெய்தல். 
forbearance, யொறுத்துக்கொள்ளுத 

ல், பொறுத்தல், சதித்தல், தாங்குதல். 
the memory, Sஒாபகசாதகஞ்செய்தல். 
to practice, அப்பியாசம்பண்ணுதல், 

சாதித்தல், சாதகம்பண்ணல். 
to be exercised, பயிலுதல், படிதல், 
பழகுதல், பரீட்ித்தல். 

Ex'et-cise, v1. n. பழகுதல், பயிலுதல். 
Ex’er-cis-er, s. பயிலுவோன், அப்பி 
யாசம்பண்ணுவோன: 

Ex-er-ci-ta'tion, 8. பரீட்சை, அப்பியா 
சம், பழக்கம். 

Ex-ert’, v. a. முயற்கயெண்ணுதல், உத் 
இயோபித்தல், எத்தனம்பண்ணுதல், | 
தொழிற்படுத்தல், உஞுற்றுதல். 

Ex-er'tion, 8. முயற்சி, ஊக்கம், உத்தி 
யோகம், உழைப்பு, உற்சாகம், 2G 
ற்று, பிரயாசம். 

Ex-fo'li-ate, v.n. உரிதல், சம்பாய்க்கி 
arse, சிம்பெழும்புதல், பிய்தல், 
அசறெழும்புதல், செதிலாய்விழுதல். 

Ex-fo-li-a'tion, s. என் பிசடு, சிம்பு, செ 
திள், சிலாம்பு. 

Ex-fo'li-a-tive, a. என்பையிசடாக்கு 
திற. 

Ex-hal'a-ble, a. ஆலவியாய்ப்போகத்தக் 
க, இரேசிக்கிற. 

Ex-ha-la'tion, s. ஆலியாய்ப்போகுகை, 
இரேசகம். 

Ex-hile’, ». a. சவாசம்விடுதல், இரேசி 
த்தல், அவியாய்ப்போக்கல். 

Ex-hale'ment, 8. ஆலி, சுண்ணம். 
Ex-haust’, v. a. ஒழித்தல், அற்றுப்போ 

சகப்பண்ணுதல், வற்றப்பண்ணுதல், 
செலவழித்தல், வெறுமையாக்கல், சூ 
னியமாக்கல். 
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to be much exhausted, தனர்தலி, கரு 
விகழலல், களைத்தல் , சோர்தல். 
to be exhausted as a quantity, சமை 
தல், செலவழிதல், அற்றுப்போதல். 

Ex-haust'er, s. வரயுமுதலியவிமுக்குங் 
கருவி, வாயுச்சாம்பி, வாயுவாங். 

Ex-haust'i-ble, a. செலவழியக்கூடிய, 
அற்றுப்போகக்கூடிய. 

Ex-haus'tion, s. சமைவு, செலவழிவு, 
சூனியமாகுகை, இளைப்பு, ஆயாசம், 
சோர்வு, தளர்வு, களை, தியக்கம். 
of a quantity, சமைகடை, அறுதி, ௪ 
தைப்பு. 

Ex-haust’less, 8. சமைவற்ற, குறைவற 
ற, அற்றுப்போகாத. 

Ex-hib’it, s. பூருவசாதனம், மேலத்தாட் 

சியுறுதி. 
in chancery, நியாயஸ்தலத்தில்வாக் 

கூடாதவன் சத்தியத்தோடு சொன்ன 
வாக்குமூலப்பத்திரம். 

Ex-hib’it, v. a. தெறியக்காட்டதெல், ௮7 
ங்கேற்றுதல், காண்பித்தல், வெளிப் 

படுத்தல். 
a character, கணங்காட்டதெல். 

a likeness, ஒப்பனைகாட்டுதல், பாவ 

னைகாட்தெல். 
a show, வெ।டிக்கைகாட்டுதெல். 

Ex-hib’it-er, s. பிரத்தியட்சமாக்குவோ 
ன், விண்ணப்பகாரன். 

Ex-hi-bi'tion, s. விளக்கம், காட்ச,வெ 

ளிப்படை, அரங்கேற்றம், வேடிக் 
கை, பிரத்தியட்சம். 

Ex-hib/it-ive, a. வேடிக்கையான, ஆட 
ம்பரமான. 

Ex-hib/it-o-ry, a. பிரத்தியட்சப்படுத்து 

திற, வெளிப்படுத்துறெ. 

Ex-hil’er-ate, v. a. sளிப்பித்தல், £6 

தோஷப்படுத்துதல், தேற்றுதல், பூரி 
ப்பித்தல், பராக்குப்பண்ணுதல். 

Ex-hil-a-ra’tion, s. சந்தோகமாக்கு 

கை, மலர்ச்சயாக்கல், களிப்பிக்கை, 

மகிழ்ச்சி, பூரிப்பு. 

Ex-hort’, v. a. புத்திசொல்லுதல், er 

போதித்தல், எச்சரித்தல். — 

Ex-hort-a'tion, s. புத்தி, புத்தியோதனை; 

எச்சரிப்பு, எவுகை. 
N2t 
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Ex-hort’a-tive, pet எச்சரிப்பான, 
Ex-hort’a-to-ry,  § வதனையான, பு 

த்தியான, புத்திமதியான. 
Ex-hort'er, 8. புததிசொல்லுநெவன், ௨ 

பதேசி, போதகன். 
Ex-hu-ma'tion, s. புதைத்ததைக்கிழப்பு 

கை. 
Ex-hime’, v. a. பிரேதத்தைக்கிழப்புத 

ல், சேமமெடுத்தல்., 
Ex'i-gence, ‘ ஆபத்து, அவசரம், த 
Ex/i-gen-cy, ”  றுவாய், நெருக்கம், 
தேவை, முட்டுப்பாடு. $ 

Ex'i-gent, a. ஆபத்தான, அவசரமான, 
தேவையான, நெருக்கமான, வில்ல 
ங்கமான. 

Ex'ile, 5. தேசத்துக்குப்புறம்பேயகற்ற 
ப்பட்டவன், பரதேசி, தேசத்துக்கு 
ப்புறம்பேயகற்றப்படுகை, 
as banishment, பரதேசவாசம். 

Ex'1e, v. a. கலைத்தல், தள்ளுதல், ஏற்று 
தல், ஏற்றியனுப்புதல், நிஸ்காரஞ்செ 
ய்தல், புறம்பேயகற்றுதல். 
one’s self, பரதேசியாக்குதல். 

Ex'ile, a. பதலிய, மெல்லிய, ரொற்ப. 
Ex'ile-ment, s. ஊருக்குப்புறம்பாயகற் 
nos, பரதேசவாசியாக்குகை, Os 
F 1 & GT & LDL COO SOI GOS « 

Ex-im'i-ous, a. மேலான, சிரேட்டமு 
ள்ள. 

Ex-ist', v. வாழுதல், வித்தல், நிலைநி 

ந்றல், வ௫த்தல். 
Ex-ist'ence, 8. உனைமை, இருப்பு, இ 

ருக்குந்தன்மை, நிலைமை, வசிப்பு, ௪ 
பாவம். 

Ex-ist'ent, a. இருக்கிற, நிலைகொள்ளு 
இற. | 

Exit, s. போக்கு, புறப்பாடு, இறப்பு, 
இறவு, செல்லும்வழி, பெயர்வு, செ 
லவு, இறக்கம். 

Ex'o-dus, புறப்பாடு, யாத்திராகம 
Ex'o-dy, ‘ ம். 
Ex-of-fi'cial, a. கத்துவமுள்ள, கற்பித் 

re) விதித்த. 
Ex-of-fi'ci-o, adv. உத்தியோகமாய், த 

திகாரமாய், உத்தியோகப்படிக்கு, ௨ 
தீதியோகவிருத்திப்படி. 

Ex-om'pha-los, s. கொப்பூட் பிளவை. 
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Ex-on'er-Ate, s. பாரக்திர்த்தல், குற்றம் 
விலக்குதல், சுமையிறக்குதல், குற்ற 
விமோசனஞ்செய்தல். 

Ex-on-er-a'tion, s. பரரமிறக்குகை, ௬ 
மையிறக்குகை, குற்றம்நீக்குகை. 

Ex-on'er-a-tive, a. சுமைந்க்குதிற, குற் 
றம்கீக்குறெ. 

Ex'o-ra-ble,a.wனஞுசம்மதிக்கக்கூடிய, 
மனம்பெயரக்கூடிய, இரங்கக்கூடிய. 

Ex-or'bi-tance, sie மட்டுக்குமிஞ்சு 
Ex-or'bi-tan-cy, ° " £ கை, எல்லைக்குமி 

ஞ்சுகை, ஆராதுரித்தனம், நெறிதவ 
தகை, அதிக்ரெமம். 

Ex-or'bi-tant, a. நெறிவிலக்கான, விதி 
விலக்கான, மிகுதியான, எல்லைக்கு 
மிஞ்சின, அதிக்கிரமமான. 
price, அதிவிலை, கடுவிலை, கதித்த 
விலை. 
interest, sQவட்டி, அந்தேவட்டி. 

Ex-or'bi-tant-ly, adv. sகமையாய், கதி 
க்க, அதிகமாய். 

Ex-or'bi-tate, v.n. எல்லைக்குவிலகுத 

ல், நெறிதிறம்புதல், வழிவிலகுதல். 
Ex'or-cise, . உச்சாடன ம்பண்ணுதல், 

பேயோட்டுதல். 
Ex’or-cis-er, $. உச்சாடனம்பண்ணு 

வோன், பேயோட்டி, wtb Sear. 
Ex'or-cism,s. உச்சாடனம்பண்ணுகை, 

மாந்திரியம், மந்திரவித்தை. 
Ex'or-cist, s. பேயொட்டி, உச்சாடன 

ம்பண்ணுவோன். 
Ex-or'di-al, a. மகனைக், பதிக 

தீதுக்குரிய. 
Ex-or'di-um, s. முகனை, பாயிரம், முக 

வுரை. 
Ex-or-na/’tion, 3. அலங்காரம். 
Ex-os'se-ous, a. என்பில்லாத. 
Ex-o-ter'ic, புறம்பான, பிரசித்த 
Ex-o-ter’i-cal, Sh é மான,பிரசங்கமான, 
வெளியரங்கமான. 

Ex-ot'ic,s. புறதேசப் பூண்டு, புறத்திணை 
ய, அன்னியதேசியம், புறநிலத்துக்கு 
ரியது. 

Ex-ot'ic, a. அன்னிய, புறதேசத்திலு 
ள்ள. 
Ex-pand’, v.a. விரித்தல், பரப்புதல், ப 

ரவுதல், அகலச்செய்தல், விரிவாக்க 
ல், பருப்பித்தல், வீங்கச்செய்தல். 



EXP 

Ex-pand’, v. ௩. பரம்புதல், பருத்தல், ப 
ரவுதல், பரத்தல். 
as dilate, இடமகலுதல், அகல்வித்த. 
ல், விரிதல், வீங்குதல். 
as a flower, மலர்தல், அலர்தல், விரி 
இல், விள்ளல், அவிழ்தல். 

Ex-panse’, s. விரிவு, விஸ்தாரம், விசா 
லம், பரப்பு, படர்ச்சி, பரவை, ததீம், 
பிரபஞ்சம். 
of heaven, வானம், வானவிரிவு, ஆ 
காயம், விண்டலம், வெஸி. 
of water, Fீர்ப்பரவை, விரிநீர். 

Ex-pans-i-bil'i-ty, 8. பரம்பத்தக்கதன் 
மை, விரியுக்தன்மை, அ௮அகலத்தக்கத 
COT GO LD. 

Ex-pans'i-ble, a. விரியத்தக்க, பரம்பத் 
தக்க, பரவையாக்கததக்க. 

Ex-pans'i-bly, adv. பரவையாக்கத்தக்க 
தன்மையாய், விரிவாய். 

Ex-pan’sion, 8. படர்ச்சி, பரவை, பர 
ப்பு, விரிவு, விசாலம், அகலம். 

Ex-pans'ive, 4. பரப்பான, விரிவான், 
பரவையான, பரந்த, விரிக்த. 

Ex-pans'ive-ness, 8. பரப்பு, விரிவு, பர 
வை, ஈய்வு, விரியுக்தன்மை. 

Ex-pir'te, a. ஒருதலையான், ஒருதிற 
மான, ஒர்பட்சமான. 

Ex-pa'tiate, v. n. பாராட்டுதல், விஸ்த 
ரித்துச்சொல்லுதல், பேசுதல், பாரித் 
தல், விரித்துரைத்தல். 

Ex-pa'tia-tor, 8. விரித்துரைகாரன். 
Ex-pa'tri-ate, v. a. பரதேசப்படுத்தல், 

பிறவூருக்கேற்றுதல், ஊருக்குப்புறம் 
புபடுத்துதல், பிறந்தவூரினின்றுநீக்கு 
தல், மீளாவிவாகரணம்பண்ணல். 

Ex-pa-tri-a'tion, s. ஊருக்குப்புறம்பே 
யகற்றுகை, சுயதேயலிமோசனம், வி 
வாசனம். 

Ex-pect’, v. a. காத்திருத்தல், வரவுகாத் 
தல், வரவுபார்த்தல், எதிர்பார்த்தல், க 
ருஅதல், விரும்புதல். 

Ex-pect'ance, நம்பிக்கை, வரவு 
Ex-pect’an-cy, ‘i ¢ காப்பு, விருப்பம். 

 Ex-pect'ant, s. வரவுகாப்போன், காத் 
திருக்கெவன். 

Ex-pect/ant, a. வரவுகாக்கறெ, காத்திரு 
சிற, 
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Ex-pect-a’tion, s. sரத்திருக்கை, வரவு 
காப்பு, கருத்து, விருப்பம். 

Ex-pect'er, s. வரவுகாத்திருப்போன், 
காத்திருக்கெறவன். 

Ex-pec'to-rant, s. நெஞ்ச ச்சளியையறு 
க்குமருந்து, ரெஞ்சுப்பேதி. 

Ex-pec'to-rant, a. இருமுறெ, கக்குகி 
ற, செஞ்சுபேதிசெய்றை. 

Ex-pec'to-rate, v. sக்குதல், காலுதல், 
வாந்தித்தல். 

Ex-pec-to-ra'tion, 8. சளிகக்கல், நெஞ் 
சுப்பெதிசெய்கை, சளி. 

Ex-pec’to-ra-tive, a. இருமுகிற, கக்கு 
திற. 

Ex-pé'di-ence, தகுதி, சரிமுறை, 
Ex-pé'di-en-cy, ”" ¢ வசதி, வழிவகை, 

ஏது. ் 
Ex-pé'di-ent, s. எத்தனம், குழ்ச்சி, சூழ் 

ச்சம், இலக்கு; தந்திரம், அருவம். 
as shift, உபரயம், அபாயோபாயம். 

Ex-pé'di-ent, a. சரியான, தகுதியான , 

சரிமுறையான, வசதியான, நலமான. 
to be expedient, கூதல், ஏற்குதல், 
தகுதியாதல். 

Ex’pe-dite, v. a. திவிரமாய்டடத்துதல், 
சீச்கரம்பண்ணுதல், அரிதப்படுத்துத 
ல், அனுப்பிவிடுதெல். 

Ex'pe-dite, a. சறுக்கான, தீவிரமான, 
துரிதமான, முயற்சியுள்ள. 

Ex'pe-dite-ly, adv. சறுக்காய், தீவிரமா 
ய், துரிதமாய். 

Ex-pe-di'tion, s. சறுக்கு, திவிரம், HO 
க்கு, சீக்கிரம். 
as enterprise, வியாபாரம், அலுவல், 
முயற்சி. | 
as march of an army, பolைபோதல், 
படையெழுசீசி, படைச்சேறல். 

Ex-pe-di'tious, a. £ச்ீகிரமான, தீவிரமா 
ன, அகெகொன. 

person, க்கரெகாரன், கெதியன், சுறு 
க்கன. 

Ex-pe-di'tious-ly, adv. €@ rua, தீவி 
ரமாய், அ௮திவேகமாய். 

Ex-pel’, v. a. விடுதல், தள்ளிவிதெல்,௮ 

கற்றல், ஓட்தெல், கழித்தல், களைதல்; 

தவிர்த்தல், துடை த்தல், தரத்துதல், © 
க்குதல், பெயர்த்தல். | 
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to be expelled, sழிதல், பெயர்தல், ௪ 
விர்தல். | 

Ex-pel'la-ble, a. அsற்றப்படத்தக்க, வி 
லக்கப்படத்தக்க, களையப்படத்தக்க, 

தவிர்க்கப்படத்தக்க, தள்ளப்படக்கூ 
டிய. 

Ex-pel'ler, s. அகற்றுவோன், துரத்து 
வோன், கலைப்போன், ஈீக்குவோன். 

Ex-pend’, v. a. செலவிடுதல், செலவுப 

ண்ணுதல், செலவழித்தல், அழித்தல், 
பாழாக்குதல், 

Ex-pend’ed, a. சொலைத்த, "செலவழித் 

தீ, செலவிட்ட, சென்ற. 
to be expended, தொலைதல், செலவ 
ழிதல், வற்றுதல், Foougser. 

Ex-pend'i-ture, s. சென்றசெலவு, செ 
லவிடுகை. 
of money, பணச்செலவு. 

Ex-pense’, s. செலவு, சென்றசெலவு. 
in small sums, A’l்லறைச்செலவு, F 
ல்லாட்டுக்செலவு. 

Ex-pens'ive, a. செலவுபிடிக்கிற, மிகு 
செலவுள்ள, ஆராதுரித்தனமுள்ள,வி 
லைபெற்ற, அதிவிலையுள்ள. 

Ex-pens'ive-ly, adv. செலவாய், அதிக 
செலவாய், மிகுசெலவுள்ளதாய், ௮ 
திவிலையுள்ளதாய். 

Ex-pens’ive-ness, s. மிகுசெலவு, ஆரா 

அரித்தனம். 
Ex-pé'ri-ence, 8. அறிவு, அஅபவம், ௨ 

ணர்ச்சி, உணர்வு. 
as practice, பரீட்சை, பயிற், பழக் 
கம், அப்பியாசம், சாதனை. 

Ex-pé'ri-ence, v. அறிதல், உணருதல், 
அஅபவித்தல், காணுதல், கண்டறித 
ல், பட்டறிதல், பழகுதல், அப்பியா 
சித்தல். 
gain, இலாபங்காணுதல், இலாபம் 
பெறுதல், ஈயமடைதல். 
loss, ஈட்டங்காணுதல், SLL wey 
வித்தல், ஈட்டமடைதல். 

Ex-pé'ri-en-ced, a. பழகின, படித்த, 

சோதித்தறிந்த, சாதித்தறிந்த. 
man, அப்பியாச,கைகண்ட மனிதன். 
physician, திர்ந்தவைத்தியன், தெளிர் 
தபரிகாரி. 

Ex-pé’ri-en-cer, 8. அப்பியாசம்பண்ணு 
வோன், சோதித்தறிபவன். 
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Ex-per'i-ment, s. சோதனை, பரீட்சை, 
பரீட்சாவிற்பத்தி, திடம், தட்டாந்த 
ரம், சாதனை, சாதனம். 
chemical, தத்துவபரீட்சை, தத்துவ 
சோதனை. 
to show experiments, சோதனைகாட் 
டல், பரீட்சைகாட்டல். 

Ex: “per ‘i-ment, v. a. சோதனைபண்ணு 
தல், பரீட்சை பண்ணுதல், பரீட்சித் 
தல். 

Ex-per-i-ment'al, a. பரீட்சையினாலறி 
நீத, சோதனைக்கடுத்த, பயிற்சியுள்ள. 

Ex-per-i-ment’al-ist, 8. zாதனைகாரன், 
அப்பியாூ. 

Ex-per-i-ment’al-ly, adv. இட்டரந்தா 
மாய், சாதனையினால். 

Ex-per'i-ment-er, s. சரதனைகாரன்4கை 
கண்டவன். 

Ex-pert’, a. பழனெ, பயின்ற, கைபடி. 
நீத, சாமர்த்தியமான, கெட்டியான, 
சமர்த்தான, க்கொமான. 
to be expert in, கையாட்சிப்படுதல, 
பயின்றிருத்தல். 

Ex-pert'ly, adr. சரமர்த்தியமாய், பயிற் 
சியாய், அப்பியாசமாய். 

Ex-pert'ness, 8. பயிற், பழக்கம் யாட் 
சை, குசனை. 
of hand, கைச்சுறுக்கு, கைச்சித்திர 
ம், கைப்பழக்கம். 

Ex'pi-a-ble, a. நிவிர்த்தியாக்கத்தக்க,பி' 
ராயச்சித்தமுள்ள, நீங்கத்தக்க. 

Ex'pi-ate, ». a. தர்த்தல், பரிகரித்தல், 
போக்குதல், பிராயச்சித்தம்பண்ணு 
தல். 
to be expiated, Sisa, நிவிர்த்தியாத 
ல், மோசனமாதல். 

Ex-pi-a'tion, s. பிராயச்சித்தம், பரிகார 
ம், பாவஙநிவிர்த்தி, பாவவிமோசனம், 
பாவநிவாரணம், தீர்ப்பு. 

Ex’pi-a-to-ry, a. நிலிர்த்திசெய்யக்கூ டி 
ய, பிராயச்சித்தஞ்செய்றெ. 

Ex-pi-la'tion, 8. விளைவழிவுசெய்தல். 
Ex-pire’, v. சாதல், உயிர்விதெல், Fa 

னைவிதெல், மரணித்தல். 
to end, தீர்தல், முடிதல், ஒடுங்குதல். 
to breathe out, சவாசம்விடுதல், இ 
ரேரித்தல். 
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as time, &c., செல்லுதல், தொலைத் 

தல், இறத்தல். 
voluntarily, தன்னுயிர்மாய்த்தல், தற். 
கொலைசெய்தல். 

Ex-pi-ra'tion, 8. சுவாசம்விடுகை, முடி 

வு; இறுதி, ஈறு. 
of a term, அவதி, இறுதி, தவணை, மு 

டிவு. 
Ex-plain’, v. a. விரித்துரைத்தல், விஸ் 

தரித்தல்,வியாக்கியொனம்பண்ணுதல், 
அலக்குதல். 
a riddle, அவிழ்த்தல், பயன்சொல்லு 

தல், கருத்துரைத்தல். 
poetry, பயன்சொல்லுதல், அருத்தம் | 
பண்ணுதல், உரைசொல்லுதல். 

Ex-plain‘a-ble, a. லிளங்கப்பண்ணக் 
கூடிய, விரித்துரைக்கக்கூடிய, பய. 
ன்சொல்லக்கூடிய. 

Ex-plain’er, s. வியரர்த்திகன், தாற்பரி | 
கன், உரையாசிரியன், அருத்தம்பண் . 
ea Car rear. 

Ex-pla-na’tion, s. உரை, விருத்தியுரை, 
வியாக்கியானம், பதவுரை, விபரம். 

Ex-plan'a-to-ry, a. விபரமான, விருத்தி 
யான, வியாக்கயொனமுள்ள. 

Ex-plé'tion, 8. நிறைவேற்றுகை, முடி 
வுசெய்கை, யூரணப்படுத்துகை. 

Ex'ple-tive, s. இசைமிலை, அசைநிறை. 
Ex'ple-tive, a. இசைநிறைக்கிற, அசை 

நிறைக்திற, 

நிறைக்கிற. 

டிய, விரித்துரைக்கக்கூடிய, பயன | 
சொல்லக்கூடிய, நியாயஞ்சொல்லக் 
கூடிய 

Ex'pli-cate, v. a. விரித்துக்சாட்டதெல், 

வியாக்கியொானம்பண்ணுதல், வெளிப் 
படுத்தல். 

Ex-pli-ca'tion, s. விரித்துரை, விரி, வி. 
யரக்கியானம். 

Ex'pli-ca-tive, a. விரித்துக்காட்டெிற, 
வியாக்க்யொனம்பண்ணுகதிற, 

Ex'pli-ca-to-ry, 4. வெளிப்படுத்தத்தக்க 
Ex’ pli-ea-tor, 5. லியாக்கியொனி, உரை 

யாசிரியன். 
Ex-plic'it, a. இட்டமான, தீர்க்சமான, 

வெளியான, விளக்கமான, 
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Ex-plic’it-ly, adv. தெளிவாய், திட்ட 
மாய், தீர்ப்பாய், துலக்கமாய், தலாம் 
பரமாய். 

Ex-plic’it-ness, s. செளிவு, விபரம், தெ 
ளிந்தவாக்கு. 

Ex-plode’, v.a. விலக்குதல், நீக்குதல், 

ஒழித்தல், தள்ளுதல், அரத்துதல். 
as reject doctrines, creeds, &c., 2 

ட்சேபித்தல், நிஸ்கரித்தல். 
Ex-plode’, v.n. வெ।டத்தல், படாரிதெ 

ல், படாரெனவெடித்தல். 
| Ex-plod’er, s. வெட்டுரைஞன், வெட் 

டெனவுகாரன். 
Ex-ploit’, s. ஆண்மை, அருஞ்செய்கை, 

வீரமானசெய்கை, வீரபராக்கிரமம், 
அதிசயசெய்கைகள். 

Ex-plo-ra'tion, 8. அ௮ளவிடை, பரீட் 
சை, உளவு, சோதனை, வேவு. 

Ex-plore’, v. a. ஏளத்தல், sor S Osa, 
ஆராய்தல், ஆழம்பார்த்தல், கண்டுயி 
yo ssa, uli Asso, பரிசோதித்தல், 
உளவுபார்த்தல். 

Ex-plo'sion, 8. Qa, அதிர்ச்சி, அதிர் 

வெடி, அதிர்ப்பு. 
to make an explosion, வெ।ஈ௭விடுதல், 
வெடிசுடுதல், அதிரப்பண்ணுதல், இ 
டிக்கச்செய்தல். 

Ex-plo’sive, a. வெ।ஈக்கிற, அதிருறெ, 
அதிச்சியான, இடிக்கிற, 

| Ex-po-li-a'tion, s. கெரள்ளையிடுகை,கூ 
‘ Ex'ple-to-ry, a. இசைநிறைக்திற,அசை | 

| Ex-po'nent, 8. வர்ச்கங்கன முதலியவற் 
Ex’pli-ca-ble, a. விளங்கப்பண்ணக்கூ 

றையாடுகை, பறிப்பு. 

நின்குறியெண், உற்கு9ி. 
Ex-po-nen'tial, a. வர்க்கங்கன முதலிய 

வற்றின் குறியெண்போற் பெருகும், 
உற்குச்சிய. 

Ex-port’, 5. ஏற்றுமதிச்சரக்கு, உள்ளூர் 
FIG. 

Ex-port’, 0. a. ஏற்றுமதியண்ணுதல், ஏ 

PIE. 
Ex-port'a-ble, a. Oற௭ஆருக்கேற்றத்தக்க. 
Ex-por-ta'tion, s. ஏறறிக்கொண்டுபோ 

குகை, ஏற்றுமதிச்சாக்கு, 
Ex-port'er, 3. ஏற்றுதிறவன், ஏற்றியனு 

ப்புவோன. 
| Ex-pose’, s. விரித்துரை. 
Ex-pose’, ». ம. காட்டுதல் ,காட்டிக்சொ 

DESO, புலப்படுச்தல் . 
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one, பங்கப்படுத்தல், L116) gn Dev. 
one’s foibles, SS AOU cor ay se), இ 

மித்துரைத்தல், அலர்தூற்றல், புறங் 
கூறல். 
one’s life for another, stv@wé@ar 
டுத்தல், உயிரைக்கொடுத்தல். 
one’s person, மvrானபங்கமாயுடுத்தல், 

அவமானமாயுடுத்தல். 
one’s self to contempt, sகைச்சொற் 
டெனாக்கல், நகைப்புக்கடெங்கொடு 
த்தல், பரிகாசத்துக்டெலாக்குதல். 
secrets, பராசியப்படுத்தல், 

Ex-p6s'ed-ness, s. வெளியரங்கம், பரா 
சியம். 

Ex-po-si'tion, s. விளக்கம், உரை, விரி 
த்துரை, பிரசங்கம், வியாக்க்யொனம், 
தாற்பரியம், விருத்தியுரை. 

Ex-pos'i-tive, a. விபரிக்கிற, தெளிவிக் 
கிற. 

Ex-pos'i-tor, s. உரையாசிரியன், உரை 
காரன், வியார்த்திகன். 
a book, அகராதி, நிகண்டு, பொருணூ 
ல், வியாக்கயொனநூல், உரைநூல். 

Ex-pos/i-to-ry, a. விபரிக்கத்தக்க, வெ 
ளிப்படுத்தத்தக்க. 

‘Ex-post-fac'to, a. அபரப்பிரமாணத்தை 
க்கொண்டுபரக்திரியையைத்தர்க்கிற, 
பிரமாணத்துக்கு முந்தினகுறைவுக்கு 
ப்பிக்தினபிரமாணத்தைக்கொண்டு F 
ர்வையிடுறெ. 

Ex-pos'tu-late, ». a. பியாயமுத்தரித்தல், 
நியாயஞ்சொல்லுதல். 
with, எதிர்த்துப்பேசுதல், கண்டித்த 
ல், எச்சரித்தல். 

Ex-pos-tu-la'tion, 8. நியாயமுத்தரிப்பு. 
Ex-pos'tu-la-to-ry, a. நியாயம்பேசுதிற , 

நியாயமெடுத்துச்சொல்லுறெ,வாக்கு 
த்தண்டம்பண்ணுஇறெ. 

Ex-po'sure, s. வெளிப்பு; திறவு, பிரி 

த்தம். 
as liability, உரியது, எதிர், ரேர், எத. 
as disclosure, பரரியம், அறிவித்தல். | 
of secrets, அந்தரங்கபஇிரங்கம். 

Ex-pound’, ». a. வியாக்கயொனம்பண் 
ணுதல், பயன்சொல்லுதல், பிரசங்க 
ம்பண்ணுதல். 

Ex-pound’er, s. வியா eS பயன் 
சொல்லுவோன், உரையாசிரியன. 

318 

> EXP 

Ex-press’, 5. தூதன், திவிரமாய்ச்செல் 
லுந்தூதன், அஞ்சற்காரன் 

Ex-press’, va. பிழிதல், பிதுக்குதல், ௧ 
சக்குதல். 
to denote, காட்டுதல், குறித்தல், வி 
ளக்குதல். 
to satisfaction, தருத்தியுண்டாகச் 
சொல்லுதல். 
oils, ஊற்றுதல். 

pulp puss, &c., பிதுக்குதல், உறத்தல். 
by signs, குறிப்பாற்காட்டுதல், 2 ey 
பத்தாற்காட்டுதெல், 
verbally, சொல்லுதல், உச்சரித்தல், 
வ்ருவித்துச்சொல்லுதல். 
in writing, எழுதுதல், வரைதல், திட் 
டுதல். 

Ex-press’, a. இட்டமான, தீர்க்கமான, 
தீர்மானமுள்ள, வெளிப்படையான, 
விசேஷித்த, ஒரே. 
as copied, இரண்டாம்பதிப்பான, பி 
ரதியான. 
expressed or understood, வெளிப்ப 
டை அல்லததொகைநிலையான, மொ 
ழிந்தது அல்லதுகுறிப்பால் விளங்கு 
வது. 

Ex-press'i-ble, a. சொல்லக்கூடிய, ௨ 
ரைக்கக்கூடிய, விளக்கக்கூடிய, அறி 
விக்கக்கூடிய. 
can be pressed out, பதக்கக்கூடிய, 
உறக்கக்கூடிய. 

Ex-pres'sion, 8. உரை, மொழி, வசன ' 
ம், சொல், பேச்சு, வாக்கு. 
as appearance, கோலம், தோற்றம், 
வேஷம். 
of countenance, முகரூபு, நோக்கம், 
முகச்சாடை, முகப்போங்கு. 
in eloquence, சாதுரியத்திறம். 
in music, தவிகற்பம். 
correct expression, இலக்கணவசன 
ம், தகுந்தசொல். 

Ex-press'ive, a. தெளிவாய்க்காட்டுதிற, 
வெளிப்படையான. 

Ex-press’ ive-ly, adv. வெளிப்படையா 
ய், தாக்கத்தக்கதாய். 

Ex-press'ive-ness, 8. 
மை, சொல்வன்மை. 
of countenance, முsச்சாடை, முக 
ச்சாங்கம், 

வெளிவருந்தன் 
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Ex-press'ly, adv. கண்டிப்பாக, தீர்மா 
னமாய், சட்டமாய், வெளிப்படை 
யாய், தெளிவாய். 

Ex-press'ness, s. ட்டம், வாக்குத்திற 
ம், வாக்குத்திட்டம். 

Ex'pro-brate, s. sL௭ர்துகொள்ளுகை, 
குற்றஞ்சுமத்துகை. 

Ex-pugn’, v. a. வெல்லுதல், மேல்விழு 
ந்துபிடித்தல். 

Ex-pug'na-ble, a. பலபந்தம்பண்ணக் 
கூடிய. 

Ex-pug-na'tion, s. வெற்றி, குறை,கொ 
ot Carr. 

Ex-pulse’, v. a. அரத்துதல், ஓட்கெல், 
தள்ளுதல். 

Ex-pul'sion, s. கழிவு, தள்ளுபிடி, நீக் 
குகை. 

Ex-pul'sive, a. தள்ளுறெ, அரத்துறை, 
ஓட்டுநிற. 

Ex-punc’tion, 8. அழிப்பு, அடைப்பு, 
கிறுக்கு. 

Ex-punge’, v. a. துடைத்தல், இறுக்குத 

ல், அழித்தல், கழித்தல், தள்ளுதல், ப 
ரிகரித்தல், சேதித்தல். 

- Ex-pur’ gate, v. a. சுத்திபண்ணுதல், ௮ 
ழுக்ககற்றுதல், குற்றந்தர்த்தல், தெளி 
வித்தல். 

Ex-pur-ga'tion, 5. சுத்திகரிப்பு, sane 
க்குகை, மவலினவிமோசனம். 

Ex'pur-ga-tor, 8. சுத்திகரிப்போன், ௧ 
றைந்க்குவோன். 

Ex-pur'ga-to-ry, a. சுத்தமாக்குதிற, ௧ 
ளிம்புபோக்குறெ, மலினந்தர்க்றெ. 

Ex'qui-site, a. ௮அதிசுவையான, மாதரி 
யமான, அதிரசமான, அருமையான, 
அபூருவமான, உருசியான. 
sensibility, உரோசம், சுவரணை, கூ 
ரியவுணர்ச்9. 

Ex'qui-site-ly, adv. அருமையாய், மே 
ன்மையாய், உருசியாய், சுவரணையா 
ய், மதுரமாய், இன்பமாய். 

Ex'qui-site-ness, 8. அருமை, அண்மை, 
விசேஷம், மேன்மை, பூரணம், செ 
ம்மை, இதம், உத்தமம், 2 HSL. 

Ex-san'gui-ous, a. இரத்தமில்லாத. 
Ex-scind’, v. a. sறுக்குதல், வெட்டுதல். 
Ex-sic'cant, a. Shad wom ean en வர 

ட்டுகிற, 
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Ex-sic'cate, v. a. தய்த்தல், வரட்தெல், 
காயப்பண்ணுதல், வறுத்தல். 

Ex-sic-ca'tion, s. திய்ப்பு, வரட்டு, வறு 
ப்பு, காய்வு. 

Ex-sic'ca-tive, a. திய்ந்த, காய்ச்சுநறெ. 
Ex-su-da’tion, s. வெயர்வை, வெயர்க் 

குந்தன்மை, மரமதம், பிசின், வீணீர். 
from the earth, #72) a0. 

வெயர்க்கப்பண்ணுதல், 
பால்வடியப்பண்ணுதல், வியர்த்தல், 
ஊறப்பண்ணுதல். 

Ex-sus'ci-tate, v. a. எழுப் பிவிதெல், a 

ase. 
Ex'tan-cy, s. மிதப்பு, கதிப்பு. 
Ex'tant, a. வெளியரங்கமான, பரந்திரு 

க்கிற, தோற்றுநற, உதிக்றெ, சம்ப 

வித்த, வழங்குறெ. 
Ex'ta-sy, s. (see Ecstacy.) கணிப்பு. 
Ex-tem’po-ral, a. முன்னினையாத, இ 

யானியாதுபேசுறெ, வாயில்வந்த. 
Ex-tem'po-ral-ly, adv. முன்னினையாம 

ல், யோசியாமல், எழுக்தபடி, தற்சம 
யுவங்சர் தற்காலவசனமாய். 

Ex-tem-po-ra'ne-ous, a. வரயில்வந்தப 
டியேபேசுதிற, முன்னினையாதுசொ 
VS mn. 
poem, ஆசுகவி, ஆசு 
speaker, sண்ட சித்துப்பிரசங்இ, மு 
ன்னினையாமற்பேசுவோன். 

Ex-tem-po-ra'ne-ous-ly, adv. எமழுந்தப 

டி; எெதபடி, வந்தபடி. 
Ex-tem'po-ra-ry, 4. இயானமில்லாமற் 

செய்றெ, எழுந்தபடிவந்த. 
Ex-tem'po-re, adv. Aந்தனையில்லாமல், 

யோசனையில்லாமல். 
Ex-tem'po-rize, v. a. எழுந்தபடிபேசுத 

ல், முன்னினையாமற்பேசுதல், தியா 
னியாமற்பேசுதல். 

Ex-tem’po-riz-er, 8. யொசனையின்றிப் 
பேசுவோன், தற்சமயவாக்கி, வாக்கி. 

Ex-tend’, v. a. 6. Osa, பரப்புதல், ப 
ரவுதல், விரித்தல், விசாலமாக்குதல். 

Ex-tend’; v. n. பரம்புதல், பரத்தல், பட 

iSO), அகலுதல், தீர்தல், செல்லல், நீ 

ரூதல், பெருகுதல். 
over the skin, படர்தல், பரம்புதல். 
to extend to, எட்செல், மட்டுப்படு 

தல். 
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as influence, செல்லுதல், பவித்தல். 
as life, கடித்தல், OD2O GSO. 

Ex-tend’ed, a. sண்ட, எட்டிய, பரம் 
த, விஸ்தாரமான. 

sea, நெடுங்கடல், அகன்றகடல், பர 
ந்தகடல். 
to become extended, ¢ense, நீளித் 
தல், எட்டுதல். 

Ex-tend’er, s. Ffீட்டுவோன், விஸ்தாரமா 
க்குவோன். 

Ex-tend’i-ble, a. sீளக்கூடிய, வளரக்கூ 
டிய, விரியத்தக்க. - 

Ex-tens'i-ble, a. நFீட்டிக்கக்கூடிய, வி 
சாலிக்கக்கூடிய, பரம்பக்கூடிய, வி 
ரியக்கூடிய. 

Ex-tens-i-bil’i-ty, நீளுந்தன்மை, 
Ex-tens'i-ble-ness, திக்கும், 
Ex-ten'sion, s. நீடிப்பு; நீட், ளம், 

பரப்பு; பரவை, விசாலம், விரிவு. 
Ex-tens'ive, a. இடமகன்ற, விரிவான, 

பரப்பான, அகலமான. 
Ex-tens'ive-ly, adv. இட ம்பாடாய், ௮ 

கலமாய், பரப்பாய், விரிவாய். 
Ex-tens'ive-ness, s. அகலம், பரப்பு, வி 

சாலம், விஸ்தாரம். 
Ex-tent’, s. எல்லை, பரப்பு, பரவை, தூ 

ரம், பரியந்தம், விசாலம், writs. 
Ex-ten’u-ate, ». a. சதணித்துச்சொல்லு 

தல், மெலித்தல், ரொய்தாக்கல், குறை 

தீதல். 
Ex-ten-u-a'tion, s. மெலிவு, ரொய்மை; 

குற்றந்தணித்தல். 
Ex-ten'u-a-tor, 8. குறைக்திறவன், இ 

லெகுப்படுத்துதிறவன். 
Ex-té'ri-or, 8. புறப்புறம், வெளிப்புற 

ம், புறம்பு, 
Ex-te'ri-or, a. புறம்பான, வெளிப்புற 

மான. 
appearance, புறக்கொலம், புறச்சாய 
ல், வெளிச்சாங்கம், உபாங்கம், வெ 

ளிவேஷம், புறத்தோற்றம். 
Ex-té'ri-or-ly, adv. புறம்பாய், வெளிப் 

புறமாய், கண்காட்சிக்கு. 
Ex-term'in-ate, v. a. அழித்தல், AGep 

லமாக்குதல், அறுத்தல், கெடுத்தல், ௪ 

தைத்தல், நாசப்படுத்தல்.  , 
2 family, குடிகாசம்பண்ணுதல், குடி 
கெடுத்தல். 
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Ex-term-in-a'tion, s. fீருமூலம், சங்கா 
lO. 

Ex-term'in-a-tor, s. srசம்பண்ணுவோ 
ன், சங்காரன். 

Ex-term’in-a-to-ry, a. srசம்பண்ணுடி 

Ps அழிக்கிற. 

Ex-tern’, வெளியான, புறம்பா 
Ex-tern‘al, , ன, தோற்றமான, அன் 

னிய. 
appearance, புறத்தோற்றம், சாயல், 
கோலம். 
conduct, வெளிநடக்கை, புறகடை. 

Ex-ter-nal’i-ty, s. வெளிக்காட்9ி, புறக் 
கோலம். 

Ex-tern’al-ly, adv. வெளியாய், தோற் 
றமாய். 

Ex-tern’als, s. (pl.) புறக்கருத்தியங்க 
ள், வெளிச்சடங்குகள். 

Ex-ter'sion, 8. அடைப்பு, அழிப்பு. 

_ Ex-tinct’, a. ஏணைந்த, அறுதியான, மு 
டிந்த, நின்றுவிட்ட. 
to become extinct, sழிதல், ஒழிதல், 

தவிர்தல், தொலைதல், அவிதல், தீர்தல் , 
Ex-tinc'tion, s. நிருமூலம், அறவு, அத் 

தமிப்பு, இறப்பு, இறவு, இறுதி, அறு 
தி, நாசம், ஒழிவு. 

Ex-tin’guish, v. a. அவித்தல், அணைத்த 

ல், கெடுத்தல், தணித்தல், ரொதுத்த 
ல், அதுத்தல். 
by blowing, ஊதி நுதுத்தல். 

Ex-tin'guish-a-ble, a. அலியக்கூடிய, 
அணையக்கூடிய, தணியக்கூடிய. 

Ex-tin'guish-er, s. srzசப்படுத்துவது, வி 
ளக்கவிக்குங்கருவி. 

Ex-tin'guish-ment, 8. அதப்பு, அலிப் 

பு; அணைப்பு. 
Ex-tirp'a-ble, a. அழிக்கப்படக்கூடிய, 

நிருமூலமாக்கப்படக்கூடிய. 
Ex-tir'pate, v. a. வேரோட ழித்தல், ஙி 

ருமூலமாக்குதல், சங்கரித்தல், ADS 

தல், களைதல், தீர்த்தல், அடைத்தல், 
பறித்தல், பிஙெகுதல். 

Ex-tir-pa'tion, s. துடைப்பு, நிருமூலம், 
காசம். 

Ex'tir-pa-tor, s. சங்காரன், ஈநாசசன், ௮ 
ழிப்போன், வினாசகன். 
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Ex-tol’,v.a. யாராட்டுதல், மெய்ச்சுதல், 
புகழ்தல், உயர்த்துதல், STFS ON DL CRT 
ண்தல், பிரதாபம்பண்ணுசதல், போற் 
அதல், மகிமைப்படுத்தல், தென்லத் 
Ser 

Ex-tol’ler, s. சர்த்சனம்பண்ணுடிறவன், 
புகழுவோன், எட்டன், பூகதன்! ! 

Ex-tors'ive, a. பலாற்காரமாய்ப்பறிக்கி 
2; ரெருக்கிவாங்குறெ. 

Ex-tors'ive-ly, adv. பலரற்காரமாய், ப 
லபந்தமாய், இவெந்தியாய். 

Ex-tort’, v. a. பறித்தல், வில்லங்கமாய் 
வாங்குதல், பலபக்தமாய்ப்பறித்தல். 

Ex-tor'tion, 8. இவெர்தி, பறிப்பு; 9 5) 
யாயதண்டம், வக 
பு; அபகரிப்பு. 

Ex-tor'tion-er, s. pide alain, இவெந்தி 
க்காரன், os அப 
கரிப்போன். 

Ex-tor‘tious, a: செருக்கடையான, ப 
லாற்கரரமான, அநீதமான. © 

| ௧x'tரa, a. மேல்மிச்சமான, அதிகமான. 
Extract, ss எடுக்கப்பட்டது, வடி) ௧ 

ஷாயம், தைலம், சாரம், சத்து. 
in literature, புறதூவிலிருந்தெடுக்கப் 
ute gy பொழிப்பு, திரட்டு, 

Ex-tract’, v. a. எடுத்தல், பிடுங்குதல். 
the root-of a given number, லம 
றிதல், மூலங்காணல். . 
toddy, கள்ளுச்சேர்த்தல். 
sweet toddy, பதனீர்வடித்தல். 
from books, யெயர்த்தெழுததல், தெ 
ரிந்தெடுத்தல். 
from herbs, &c., nen சா 

றெடுத்தல். 
as bee’s honey from வெல்லம். 

தல், குடித்தல், பருகுதல். 
oil with a press; எண்ணெயூற்றுதல்.: 
medicine or essential oils, தைலமிற 
க்குதல், தைலமெடுத்தல், தைலம்வ டி 

தீதல். 
Ex-trac'tion, s. எடுக்கை, SOugens. 

as descent, வமிசம், குலம், மரபு. 
Ex-tract'ive, a. சாரமுண்டாக்கக்கூடி 

ய, தைலம்வடிச்கக்கூடிய. 
Ex-tract'or, s. s@azaxl, இடுக்கி, 
Ex-tra'ne-ous, a. ee ப 

ய, THe rer. | 

உண் 
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Ex-traor'di-na-ries, s. ( pl.) வசேவங 
கள்; அபூருவங்கள்; ம் நாத 
னங்கள். 

Ex-traor‘di-na-ri-ly, adv. அபூருவமாய், 

'கூதனமாய், அருமையாய், நவமாய்.. 
Ex-traor'di-na-ri-ness, s. புதுமை, ௮௪ 

ம்பவம், அபூருவம், நூதனம். 
Ex- -traor'di-na-ry, a. வியப்புள்ள, சிறப் 

புள்ள, றெந்த, அபூருவமான; அதிச 
யமான, விற்பன்னமான, நவமான, 
நூதனமான, இயற்கைக்கதிகமான.. 

Ex-trav/a-gance, ஆராஅரித்தனம், 
Ex-trav'a-gan-cy, % ¢ SA ORIOR அ 

ழிப்பு, அழிம்பு. 
Ex-trav'a-gant, a. வத்கானமான$ ஆ 

ராதாரியான. 

fellow, ஊதாரி, தராது. 
Ex-trav'a-gant-ly, adv. த் 

ய், மட்செகுமிஞ்சி., . 4 
Ex:trav! a-gant-ness, |. t soutien 

ம்; ஆராதூரி 

தீதனம், மட்டுக்குமிச்சம், த் 

FOS, மேல்மிச்சம். 
Ex-trav-a-sa'tion, s. உருவுகை, பீர்ச்சு 
கை, பமிழிகை, வடிக்கை. 

Ex-tréme’, s. பரியந்தம், எல்லை, ஈறு, 
மட்டு, அது 
as top, &c.; ச’ை, அனி, a 
in pinthensa tion, அம்தராரிகம். 

Ex=treéme', a. கடமையான,  அந்தமான, 

ஈமான், பரியந்தமான, இறுதியான. 

unction, அவத்தைப்பூசை, அந்தியக் 

கிரியை. 
Ex-treme'ly, adv. அற, மிகவும்; YPC 

ய், திர்க்கமாய், மிச்சமாய். 
Ex-tremes'; s. (pl.) அக்தங்கள், ae 

லைன்கள் இருதலைகள். 
Ex-trem'i-ty, 5. 925), இறுதி, << 
டை. a 
as distress, இட்ட்றுதி, கெடுதி, கே 
வலம். 
the utmost extremity, pe க 
டையார்தரம், ஆபத்து; அபதி. 

Ex'tri-ca-ble, a. E> 
குலைக்கக்கூடிய. 

Ex'tri-oate, v. a. sழற்றுதல், தப்பவை 

$50, நீக்குதல்) பிரித்தல், . பெயர்த்த 
ல், விசெலையாக்குதல், மீட்டல். 

O2+ 
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Ex-tri-ca/tion, 8. 49, தப்பு; நீக்கம், | 

விடுதலை, பெயர்ப்பு மீட், . 
Ex-trin’sic, புறம்பான, வெளி 

Ex-trin'sic-al, ¢ யான, அன்னிய. 
Ex-trin'sic-al-ly, adv. புறம்பாய், வெளி 

யாய், 

Ex-triide’, v. a. கழைதல், ஓட்தெல், க 

நித்தல், LIEBE, அகற்றல், 
Ex-tri'sion, 8. ஓட்டு, துரத்துகை, நீக் 

கம். , 
Ex-tiber-ant, a. லிக்கமுள்ள, அதைப் 

பான. + 
Ex-i'ber-ance,. if கொழுப்பு, செழி 
Ex-i ber-an-cy, 1 ப்பு, தாராளம்; ம 

தீர்ப்பு, சம்பூரணம். » 
Ex-t'ber-ant, a. செழிப்பான, கொழு 

ப்பான, சம்பூரணமான, மதர்ப்பான. 
Ex-it'ber-ant-ly, adv... சம்பூரணமாய், 

செழிப்பாய், பொலிவாய். 
to grow exuberantly, செழிப்பாய்வ 

 எருதல், சொழுத்தல். 
Ex-u'ber-ate, v. n. மதர்த்தல். 
Ex'u-date, v. a. (see Exsude.) வியர்க்க 

தல், ஊறுதல், - 
Ex-u-da'tion, 8. (see Exsudation. ) வி 

யர்வை, வேர்வை. 
of a tree, மரமதம், பிசின். 

Ex-ide’, v. (see Exsude.) வியர்க்கப்ப 
ண்ணுதல், வியர்த்தல், வேர்த்தல். 

Ex-ul'cer-ate, ». சந்தி கொள்ளுதல்; 
புண்படுதல், அரித்தல், கோபலமுூட்டு 
தல். 

Ex-ul-cer-a'tion, s. லெர்நி, லெந்திகொ 
ள்ளுந்தன்மை. 

Ex-ul'cer-a-to-ry, 4. இலந்திவியாதிக் 
கேதுவான; லெந்தியுள்ள. 

Ex-ult’, v. 2. அக்களித்தல், எக்களித்த 
ல், எமாத்தல், பூரித்தல், மகிழ்தல். 

Ex-ul-ta/tion, 8. கம்பீரம், களி, களிப் 

பு; பரிமிதம், மகிழ்ச்சி, கொர்தளிப் 
ப; ஆரவாரம். 

Ex-u'vi-ae, s. (pl.) பூர்வஉ௫ங்களிற் 
சேமிக்கப்பட்ட எலும்பு. 
of a snake, சட்டை, புறணி, 

Ey'as, s. பருந்துக்குஞ்சு. 
Eye, s. கண், நேத்திரம், திட்டி; நயன 

ம், விழி, விலோசனம், சட்சு, சக்கு. 
ball, கண்மணி, தாரை. 
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brow, கட்புருவம், புரூரம், நெற்றிப் 

புருவம், பூரு. 
doctor, காதும் நயன 
வைத்தியன். | 
glance of, sகடைக்கண்பார்வை, நே 

 தீதிரவிட்சணம், கடாட்சவீட் eu. 
gum, பிளை. 
lash, கண்ணிமை, விளிய்பு. 
lid, கண்மடல். 
servant, கடத்தி, ்்ண்ல்ல்மியல் 
செய்வோன். 
service, பார்வைக்கூ ழியம். 
shot, கண்ணோட்டம், கடாட்சவீட் 
சணம. 

soreness of, எழுச்சி, கண்ணோவு. 
tooth, sகடைவாய்ப்பல், வேட்டைப் 
UG ரா? 
witness, sண்கண்டசாட், கண்ணா 
ரக்கண்டசாட்ி. 
of a hoe, axe, &c., குழைச்சு. 

of a needle, <ஊஇக்கண், ஊசிக்காது, 

 குசித்தொளை. 
as sight, நோக்கு, ரோக்கம். ' 
before the eyes, கதா, சமுகம், க 
ண்முன், சாநித்தியம், சன்னிதானம். 
eye salve, அஞ்சனம், கலிக்கம், கலி 

ங்கம். } 

grown dull by age, பூஞஒசற்கண், பூ 
தீதகண், வெள்ளெழுத்து. 
prominent or staring, யெந்துக்கண், 
மான்கண். 

Eye, v. a. பார்த்தல், போக்குதல், காய் 
மகாரமாய்ப்பார்த்தல், Goa ழித்துப் 
பார்த்தல், உற்றுப்பார்த்தல். 

Eye'glass, s. sண்ணுக்கடுத்தகண்ணாடி.. 

Ey’ing, s. நோக்கம், பார்வை, ரோக்கு 

கை. 
Eyre, s. சுற்றுவிசாரணைநீதவான். 
Ey'ry, s. பருந்துமுதலியபட்சிகள் கூடி 

வைக்குமிடம், பறவைச்சாலை. 

oF. 

Fa'ble, s. கட்டுக்கதை, கட்விசேஷம், 
பொய்க்கதை.. 

Fa'ble, ». க்லித்களமை கொல்ல; 
Fa'bler, s. sகட்டுக்கதையெழுதுவோன்; 
QumnlbésmsQeraCaner. . 

Fab'ric, s. கட்ட, கட்டுவேலை. 
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as cloth, புடைலை, கோடி. ' 
as system, செயற்கைவடிவம். 

Fab'ric-ate, v. a. மwனைகொலுதல், ரக 
மெடுத்தல், இட்டுக்கட்டெல், எடுத்து 
க்கட்கதெல்) எடுத்துத்தொடுத்தல், கற் 
பித்தல், பிருமானித்தல், சேட்டித்தல். 
as aspersion, இட்டுக்கட்டிக்கொள் 
ரூதல், கோத்தல், தொடுத்தல், அலர 

அற்றல். 
Fab-ric-a'tion, s. SQL@uy, கம்மிய 

ம், சிற்பம், வைப்புக்கட்டு, நிருமாண 
ம், கட்டு, 

as forgery, வைப்புக்கட்ட, பொய்க் 
கதை, தொடுப்பு, பொய்ச்சாதனம். 

Fab'ric-a-tor, s. கட்க வொன், உண்டா 
க்குவோன், காரகன், ஆக்கியோன். 

Fab/u-list; s. sதைகட்டுவோன், கட்டு 
கீகதையெழுஅவோன். 

Fab'u-lous, a. sட்டுக்கதையான, கட் 
டான. 

Fab'u-lous-ly, adv. 
யாய். 
ம்னு பொய், கட்டு, கற்பி 

தம். 
Face, s. முகம், முன்புறம், வதனம், ஆ 

னனம். 
averted, பராமுகம். 

downcast, அதோமுகம், கீழ்முகம். 
happy, செளந்தரியம், செந்தளிப்பு. 
turned up, உன்முகம், உத்துவ ாகிதம். 
distortion of, renee முகத் 

Sera. 
expression of, முகக்குறி. 
face to face, முsாமுகமாய், எதிரெ 
திராய், அபிமுகமாய். | 
as aspect, பார்வை, சாயல். 
as surface, மற்ற, மேற்புறம். 
as presence, (PSST, சமுகம், சன்னி 
தி, சன்னிதானம். 
as boldness, Sடlாரிக்கம், த், 
கோடாமுகம். | 

Face, v. a. எதிர்த்தல், தடுத்தல், ட்டு 

தல், முரணுதல். 
to face one down, உறுத்திப்பிடித்த 
ல், அழுத்திப்பிடித்தல், பலாற்காரமா 
ய்ப்பிடித்தல், 

Face, v.n. எதிர்தல், நேர்தல், முன்கா 
ட்டிகிற்றல், அபிமுகமாதல். 
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| Face'less, a. முகமில்லாத, 
Fa-cé'tious, a. sof iu rer, பதிடியான. 
Fa-ce'tious-ly, adv. swினமாய், பகிடி 

யாய். 
Fa-cé'tious-ness, s. சத்திரப்பேச்சு, ந 

ளினப்பேச்ச, வினேதம். 
Fac/ile, a. இலகுவான, இலேசான, ௭ 

ளிசான, சலபமான. 
Fac/ile-ly, adv. இலேசாய், எளிதாய், ௪ 

லபமாய். 
Fac'ile-ness, s. எடுபடக்கூடியதன்மை, 

இலகு, எளிது, சுலபம். 
Fa-cil’i-tate, v. a. இலகுவாக்குதல், இ 

லேசுப்படுத்தல், உதவுதல். 
Fa-cil-i-ta'tion, s. இலகுவாக்குகை. 
Fa-cil'i-ties, s. (pl. ) உபகரணங்கள், த 

ணைக்கருவிகள்,; உபயோகங்கள், ௭ 
BEET. 

Fa-cil’i-ty, 
துணை 

Facing, s. முகப்புத்துண்டு, முகப்பு 
Fac-sim'i-le, s. பிரதி, சவாது, நிகர், பி 

ரதிரூபம். 
Fact, s. மெய்மை, உண்மை, உள்ளது, 

நடந்தகாரியம், செய்தி, உள்ளகாரி 
யம், வர்த்தமானம். 

Faction, s. sலகம், கலகக்காரர், கட் 
சி, பக்கம், கட்சம், பந்துக்கட்டு, 

Fac'tion-a-ry, கட்சியான், பட்ச 
Fac'tion-ist, $f ‘ வாதி, கலகக்காரன். 

Fac’tious, ad. sலகமுள்ள, பட்சபாதமு 
ள்ள, ஒருதிறத்திலுள்ள. 
party, அடங்காப்பற்றார், அரசாட்ி 
ச்கமையாதார். 

Fac'tious-ly, adv. suaமாய், குழப்ப 
மாய். 

Fac'tious-ness, s. 6S, குழப்பம், ௭ 
திரிடை. 

Fac-ti'tious, a. Aருத்தியமான, ஆபாச 
மான, செயற்கையான. 

Fac’tor, s. வயாபாரத்துணைக்காரியஸ் 

தன்; பிரதிகாரியஸ்தன். 

in arithmetic, பெருக்கநிலையெண். 

Fac'tor-age, s. வியாயாரகாரியஸ்தன் ௪ 
ம்பளம், தரவு, கழிவு. 

Fac'tor-ship, s. பிரதிலியாயாரத்தொழி 
ல், பிரதிவியாபாரச்சாலை, 

8. இலகு, ஒத்தாசை , உதவி, 
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Fac'to-ry, s. Jிரதிலியாபாரதொழில்௩ 

டப்பிக்குஞ்சாலை,பலசாமான்விற்கு 
GFW, பலவஸ்துக்களுண்டாக்கு 
ஞசாலை. 

Fac-to'tum, s. சமஸ்தலியாபாரலிற்பன் 
னன், பலகாரியஸ்தன். 

Fac'ture, s. கைவினை, : 
Fac’ul-ty, s. கருவி, காணம், தத்துவம். 

intellectual. faculties, அந்தர்க்கரண 
ம், அந்தரிந்திரியம், உட் சமுவிகள், 4 
லனகள். 
as controllers, க்கத் கல்லூ 
ரியின்காரியஸ்தர். a 
as ability, சாமர்த்தியம். 

Fa-cund/i-ty, s. வரசாலம், சதுர்ப்பாடு. 
Fade, v. n. நிறங்குறைதல்,;. நிறமங்குத | 

ல், நிறங்கெடுதல், வெதும்புதல். 
in state of body, &c., சேர்தல், சோ 
ம்புதல், வதங்கல். 
to wither, வருதல், கரய்தல். 

Fade' less, he வாடாமையான, வாடாத, 
வதங்காத. 

Fadge, v. n. ஒத்திசைதல், எரிதல், | 
ஒவ்வுதல், வாய்த்தல். 

Fad'ing-ness, s. சிதைவு, அழிவு; கைவ. 
Fad'y, a. நிறங்குறைந்த,. வாட்டமுள் 

ary நிறங்கெட்ட, tt Cow glo. 

டி, புரீடம். 
Fag, s: அடிமை, வேலைகாரன். 
Fag, v. n. தொய்தல், PA tre தளர் | 

| Faint, a. சோர்வான, ஆயாசமான, மெ தல். 
to fag out, தளர்தல், இளைத்தல். 

Fag’-end’, s. உச்சிட்டம், கச்சின்கழி 
வு, கயிற்றின்முறக்காததலைப்பு. 

Fag'ot, s. அலம்பல், விறகு, சுல்லிக்க 
ட்டு, சப்பி, 

Fag’ot, 0. a. சுல்லிகட்டெல்: 
Fall, s. சவறு, வழு. 
Fail, v. n. ape Sot பிழைத்தல், பொ 

ய்த்தல், வழுவுதல், தளர்தல், தோற்று 
ப்போதல், திறம்பல், குன்றல். '' 
before one, ‘Wன்னிடுதல், பின்னி 
டைதல், தோற்றுப்போதல்., |’ 
of accomplishment, நாக் சத்தி 
யாகாதிருத்தல். 4 | 
as a business, @ palsy (GL. KUL 
டுதல். 

324 

FAI 

as crops, rain, &c., ஒறுத்தல், தாழ் 
ச்சியயமைதல், விழுதல், குன்றுதல். 
in Courage, நிலைகு லைதல், லீரங்குலை 
தல், யயப்படதெல், 

as the limbs, கச்ச தளர்தல், ௮ 
யர்தல் ee 
as events foretold, குநிதப்புதல், கு 

றிதவறுதல். 
as the eyes by looking, கண்பூத்தல், 
கண்புகைதல், கண்மழுங்கல்,. 54 

Fail'ing, 8. தவறு, தப்பு, தாழ்ச்சி, அய 

ர்வு. 
Fail'ure, s. தப்பு, தவறு, பிரி வழு; 

இழுக்கு, குறை, தாழ்ச்ி, 
in an object, sாரியத்தவனு, காரியப் 
பிழை. 
in rectitude; &e. க வலன் 

பொய்ப்படுகை.. - 
of crops or rain, Pp ane, 

GOH. 
of strength, faculties, சோர்லீது தளர் 
௪9, ஒடுக்கம். 

Fain, 4. அக்களிப்பான, மகிழ்ச்சியா 
ன, சந்தோஷமான. 

| Fain, adv. சந்தோஷமாய், இன்பமாய், 
பிரியமாய். 

| Faint, v. n. சொருதல்ட வ்ந்து 
Fae'cés, s. (pl.) wero, கசாளம், மண் | தீதல், சவுங்குதல்; இயங்குதல். 

AWAY, அஞ்சுதல், சோர்தல், சவுங்கு . 
தல், மூர்ச்சித்தல், களைத்துப்போதல். 
as vanish, சதைந்துபோதல். .।: | 

விவான, தளர்ச்சயொான, இளைப்பான , 
தியக்கமான, களைப்பான. 
color, இளநிறம், மங்கல்நிறம். 
hearted, oனwந்தொய்ந்த,வீரக்குலைவா 

ன; இளநெஞ்சுள்ள, அதைரியமான. 
applied to. hands, சவித்த, அயர்ந்த, 
சோர்ந்த. 

Faint'ing, s. Cera, gus, தயக்கம். 
Faint’'ish, a. சோர்வுள்ள, மெலிந்த, மூ 

ர்ச்சித்த, வாட்டரவான. 
Faint'ish-ness, 5. தளர்ச்சி, சேரசம், 

சோர்வு, மெலிவு, வாட்டரவு, | 
Faint'ly, adv. சோர்வாய், வாட்டரவா 

ய், ஆயாசமாய். TIE 
Faint'ness, s. ஆயாசம், தவக்கம், சோர் 

a, வீரக்குலைவு, மெலிவு. 
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Fair, 5. செளந்தரம், சுந்தரம், அழகு. 
stated market, இடையங்காடி, இ 
டைக்கடை, இடை ச்சந்தை, சந்கை. 

Fair, a. அழகுள்ள, இலட்சணமான, சி 
றப்புள்ள, ரான; நேற்றியான, FS 
அவமான, திருத்தமான, தெளிவான. 
bargain, சறியரானஉடன்பிடிக்கை, நி 
யாயமுள்ளவுடன்பாடி. 
complexion, Apiந்தமுகம், இலட்ச 
ணமுகம், வாகுள்ளமுகம். 
dealing, ட்டம், ஈடுறியாயம். 
dealer, சேராளி, நிதார்த்தன், நிதானி. 
question, sல்லகேள்வி; நியாயமான 
கெள்வி. 
weather, வெளுப்பானகாலம், வெ 
ளிவானம். 
wind, ஈல்லகாற்று, சககராற்று, வளக் 
காற்று. 
words, இன்சொற்கள், மாதுரியவ௪ 
னங்கள்; ஈயச்சொல். 

Fair, Aen t வெளியாய், Osea rus, 
Fairly,” மனசார, மியாயமாய், ௪ 

ந்தோஷமாய், தீர்ப்பாய், செப்பாய், 
அழகாய். 

Fairness, 8. பலித்திரம், சுத்தம்; சிறப் 
பு செளந்தரியம், கபடமின்மை, 
தெளிவு, நியாயம், Carat. 

Fair'-spok’en, @. மங்கலமாய்மொழி் 
த; நாகரீகமானபேச்சுள்ள, உபசார 
ப்பேச்சுள்ள. 

Fairy, s. பேய், பிச்சி, 
an enchantress, மயக்குகிறவள், மோ 
கனி. 

Fair'y, s. மோகனவெஷமுள்ள. 
land, திவ்வியலோகம், இந்திரபதம். 

Faith, s. விசுவாசம், நம்பிக்கை, தெய் 

aug). 
as persuasion, பிடி, கோட்பாடு, 
as system of religion, சமயம், மதம். 

Faith'ful, a. eo sens wyorar, உண்மை 
யான, வ நேரான, நிருவாக 
முள்ள. 
wife, esi ast eg கற்புடை 
யாள். 

Faith’ful-ly, adv. Ronis உண்மையா 
ய், ஈம்பிக்கையாய். 

Faith'ful-ness, s. நிசம்; நேர்மை, பத்தி, 
உண்மை, நிதானம், நிருவாகம். 
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to one’s word, Aaார்த்தமுடைமை. 
Faith'less, a. உண்மையற்ற, விசுவாச 

மில்லாத, நேர்மையற்ற, 

Faith'less-ness, s. அவிசுவாசம், உண் 
மைத்தாழச்சி, என்க espa 
இரண்டகம். 

Fa'ker, மகம்மதுமுனி, மகம்மது 
Fa-quir’, ம ¢ சந்நியாசி, பக்ரி. 

Fal'cate, வளைந்த, கூனிரும்பு 
Fal'ca-ted, a போன்ற, பிறைபோல் 

வளைந்த, பருதுமூக்குப்போன்ற; 
Fal'chion, s. குற்றுவாள், குறும்பட்டய 

ம், கொடவொள். 

Fal'con, 8. இராசாளி, வல்லூறு. 

a sort of canon, ஒர்விதப்பீரங்ி, 
Fal'con-er, s. பருக்துவளர்ப்போன். 
Fal'con-ry, s. வேட்டைக்குப்பருந்துவ 
ளர்க்குகை, 'தீவகப்பட் சியைப்பயிற் 
அகை. 

Fall,.s. லீழ்வு; இறக்கம், தாழ்வு. 
of water, அருவி. 
as a cataract, ql AS psf. 
as autumn, இலையுதிர்காலம். 
as declivity, slope of a hill, ¢az0, 
இறக்கம். 
as degradation or loss of greatness 
or office, இழிவுபடல், ர்த்திமங்க 
ல், கணிசக்குறை. 
as distance which any thing falls, af 
ழ்வின்தூரம். 
as outlet of a river into the ocean, 
கழிமுகம், கழிவாய். 
as sinking of tone, cadence, இறங் 
கல்; அபரேரகணம், சதியிறக்குகை. 

Fall, v.n. விழுதல். 
backwards, மvல்லாருதல், மல்லாக்கா 
ய்விழுதல். 
back, as give way, பன்னிடதெல், பி 
னவாங்குதல். 
as the countenance, வரத’, குண 

வுதல். 
as a river into the sea, sநிதல், ஒழுக 
ல், பாய்தல். 
as rain, சொரிதல், பெய்தல், amas) 
$50. 3 
as apostatize, மதபெதகஞுசெய்தல், 

மதமறுத்தல், பஇிதனாதல். 
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as die, மாய்தல், அழிதல், இறத்தல், | 
சாதல். 
as the tide, அமர்தல், 
to be degraded, or sink into disgrace, 
சின்னத்தனப்படுதல். 

to decrease in value or weight, ணி 
தல், குறைதல், விலைவிழுதல். 
to happen, to befall, சம்பவித்தல், 

ஆதல். 
to light on, to come by chance, sO 
தியாய்விழுதல், எண்ணாப்பிரகாரம்வ 

GE. : 
to come, to arrive, செர்தல், சார்தல்; 
அடைதல். 
to become the property of, உரித்தா 
தல், உடைமையாதல். 
to languish, become feeble, தளர்த 

ல், சோர்தல், மெலிதல். 
as perish, be lost, ruined, wrew®@ 
போதல், அழிவுண்ணல். 
as fail of fulfilling a promise, தவறு 

தல், Howser. 
as sink, come to the ground, தாழ் 
தல். 
as sail towards the mouth of a river, 

கழிவாய்க்கெதிரேறல்., 
as enter, உட்படல், புகுதல். 
as discover or come near land, = 

ரைகாணல், கரைசார்தல். 
as perish, மரண்டுபொதல்., 
as forsake, abandon, ஒழித்தல், தவி 
ர்தல், விட்டுவிடுதல். 

as dew, rain, &c., அளித்தல், பனித் 
தல், பெய்தல். 

as expense, responsibility, யெரறுத் 
தல், சுமர்தல். 

as apply one’s self to, கூர்மையாய்ச் 
செய்யத்தொடங்குதல். 

as be rekoned with, தொகைப்படுத 
ல், சேர்க்கப்படுதல். 

away, as become lean, வசக்கெட்டு 
ப்போதல், விழுந்துபோதல். 

away as a rebel, sலகம்பண்ணுதல், 
பக்கம்மாறல். 
down, as prostrate one’s self, raz 
டாங்கமாய்விழுதல்,குப்புறவிழுதல். 
fat, குப்புறவிழுதல். 
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foul of or make an assault, மொதுத 
ல், தாக்குதல், மொத்துதல். 
from, as revolt, எதிர்கட்சிக்குப்போ 
தல், 
headlong, குக்தெனவிமுதல், தலை 
மாய்விழுதல். 
in, as concur, agree with, உடம்படு 

தல், இணங்குதல், 
in with, as meet a ship, ரெர்தல், ௪ 

ந்தித்தல். 
off, as withdraw, separate from, J 
தல், விலகுதல், நீங்குதல். 
out, as quarrel, சண்டைபிடித்தல், ௧ 
ம்பலைபிடித்தல். 
through, as an affair, வrாயராமற்போ 
தல், விழலாதல். 
on, as begin suddenly and eagerly, 
ஆவலாய்த்தொடங்கல், Sewn 

முதல். 
short, as be deficient, குறைதல், ச 

அகுதல், குனுகுதல். 
to, as begin hastily and eagerly, aa 
ஞுசையாய்த்தொடங்குதல், Osa 
கொள்ளுதல். 
under, as be subjected, Sழ்ப்படல், 
அடிப்படல். 

Fal-la'cious, a. பொய்க்கோலமுள்ள, 
கள்ளநியாயமான, பொய்யான, உறு 
தியற்ற, ஈம்பிக்கைத்துரோக மான. 

Fal-la'cious-ly, adv. மvாசாலமாய், குதா 
ய், பொய்யாய், கள்ளநியாயமாய். 

Fal-la'cious-ness, 8. பொய்மை, பொரு 
ந்தாமை. 

Fal'la-cy, s. பொய், பிழை, கள்ளம், 
போலி. 
in logic, ஆபாசம். 

Fal-li-bil’i-ty, தவறக்கூடியதன் 
Fal'li-ble-ness, ல் ன் பொய்படக் 

கூடியது, உறுதியின்மை, பொய்மை, 
Fal'li-ble, a. சவறத்தக்க, பொய்க்கக்கூ 

டிய, தீப்புக்கேதுவான. 

Fal'li-bly, adv. say, உறுதியினறி, 
Falling, s. தாழ்வு, சரிவு, படிவு, வீழ் 

வு; குழி. 
sickness, sரக்காய்வலி, கடத்தல், 

star, தூமகேது, க் 
உற்கை. 
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in, as the belly, ere @uwa Wo, பறிவா 
னவயிற. 

Fallow, s. தரிசு, சாட்டியம், கரம்பு; வி 
சையாஙிலம். 

Fal'low, v. a. உழுதல், 

Fallow, a. விளையாத, கரம்பான. 
as pale red, வெண்செவப்பான. 
land, சாட்டித்தறை, தரிசு, செய்கை 
யற்றநிலம், கரம்பு, கரம்பை, சாட்டு | 
வலம், பாழ்நிலம். 
deer, செந்நிறமான். 

Fal’low-ness, 8. தரவை, Nr 
மை, மலடு, விளையாதபூமி. 

False, a. பொய்யான, புரளியான, 2. 
ண்மைக்குத்தப்பான, நெறிதவறின. 
accusation, பொய்யானகுற்றச்சாட் 
டுபொய்ச்சாட்டு, அபவாதம், கோள். 
arm, போலிக்கை, பொய்க்கை. 
assertion, பெொய்வாரத்தை, பொய்க் 
சாற்று, பொய்மொழி. 
bond, sள்ளவுறுதி. 

bud, பொய்க்கண்ணி, பொய்களை. 
drawer, sள்ளறை. 
evidence or witness, பொய்ச்சாட்சி, 
SOT FE TL FF. 
excuse, வண்போக்கு,கள்ளச்சாட்டு, 

key, கள்ளதீதிறவுகோல், கள்ளத்திற 
ப்பு. 
measure, கள்ளக்கொத்து, கள்ளஅ 
ளவு. 
oath, பொய்ச்சத்தியம், பொய்யா | 
ணை, கள்ளச்சத்தியம். 
report, அபாண்டம், அபவாதம்,பொ 
ய்க்கதை. 
scale, கள்ளத்தராசு :கள்ளநிறைகோல் 
signature, sள்ளக்கையெழுச்து, கள் 
ளக்கையொப்பம். 
story, பெொய்க்கசை. 
step, பொய்யெடுப்பு , கள்ளவெ Quy. 
stamp, கள்ளமுத்திரை. 
tears, கள்ளஅமுகை, மாசாலக்கண் 

ர்; கள்ளக்கண்ணீர். 

teeth, யொய்ப்பல் 

weights, 

றை. 
False'-heart'ed, a. sui. மனமுள்ள, ௧ 

ள்ளமனமுள்ள. 

கள்ளப்படிக்கல், - கள்ளி 
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False‘hood, s. பொய், கபடம், அபத்த 
ம, அசத்தியம், கள்ளம், தப்பறை, பு 
ரளி; இரண்டகம். 

False'ly, adv. பொய்யாய், புரளியாய், 
தீப்பறையாய், தப்பிதமாய். 

False'ness, s. பொய்மை, இரண்டகம், 
வஞ்சகம், கபடம், அணாப்பு. 

Fal-set'to, s. பொய்க்குரல். 
Fals'i-f1-a-ble; a. யபெொய்படக்கூடிய, 

பொய்யென்றுசூ பிக்கத்தக்க. 
Fals-i-fi-ca'tion, s. பொய்ப்பு, பொய் 

யென்றுரூ பித்தல், உண்மைத்தவறு,க 
ள்ளம், நாப்புமட்டு, 
as confutation, ஆட்சேபம். 

Fals'i-fi-ca-tor, s. பொய்யன், அ௪த்திய 
வசனன், பிசனன். 

Fals'i-fi-er, s. பொய்யன், போலிக்கார 
ன், கள்ளகாணயமடிப்பொன், பொ 
ய்யென்றூபிப்போன். 

Fals'i-fy, v. பொய்த்தல், பொய்க்கப்ப 
ண்ணுதல், உண்மையையழித்தல், GIT 
ப்புரளாதல். 
to counterfeit, sorer காணயமுண்டா 
க்கல், கள்ளவுறதியெழுதுதல். 
to violate one’s words, புரட்டுதல், 
வாக்குப்புரளுதல். 

Fals'i-ty, s. பெய், பொய்மை, பொய் 
ப்பு. 

Fal'ter, v. n. தெற்றிப்பெசுதல், கொன் 
னையாய்ப்பேசுதல்,நாவுழலையரகெல், 
இக்கித்திக்பிப்பேசல். 
through joy, ACRES ஈாக்குளி 

அதல், 
as the voice in dying, சேருதல், விக் 
இிவிக்பெயேசுதல், நாக்குத்தட்கெல். 

to fail, சதடதடத்தல், தமொறுதல். 
the tongue falters, Aக்கEுதல். 

Fal'ter-ing, s. சடதடப்பு, தழுதழுப்பு, 
நாவுழலை, நடுக்கம், தடக்கு. 

Fal’ter-ing-ly, adv. sுக்கமாய், தடதட 
ப்பாய், தடக்கி. 

as the voice, கொன்னையாய், விக்க 
லாய். | 

Fame, s. 79, பெயர், புகழ, புகழ்ச் 
A, இசை. 

good, 5915). 

ill, gH eis 8), அவரர்்தி. 
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as news, சமாசாரம், சங்கதி, நற்செ 

ய்தி. 
Fam’ed, a. பெயர்போன, Big Byoror, 

புகழ்தங்ெ. 
Fame'less, a. கர்த்தியில்லாத; புகழில் 

லாத. | 

Fa-mil'iar, s. தோழன், உற்றிநேடிதன் 
பாங்கன், முகப்பழக்கமானவன். 
a demon, கூளி, எவற்பேய்; பிசாச, 
குட்டிச்சாத்தி. 
of the inquisition, பரப்பு மதவலைராக் 
தஇியசங்கத்துச்சேவகன். ' 

Fa-mil'iar, a. பழக்கமான, ஊடாட்ட 
மான, ஈடமாட்டமுள்ள, பரிமாற்ற 
மான, வாடிக்கைப்ப்ட்ட, சாதாரண 
மான. 
as easy, இலகுவான, முட்டற்ற. 
illustration, தெளிந்தபேச்ச. 
in a bad sense, கொள்கையான, கொ 

'ண்டுகூட்டான. 
spirit, கூளி, ஏவற்பேய், பிதிர்தரிரி, 
பிதிர்வித்தைக்காரகுட்டிச்சாத்தி. 
to be familiar, ஊஎடாடுதல், சாவகாச 
ம்பண்ணுதல், சாதாரணமாதல், பரி 
மாறுதல், ஈடமாதெல், பழகுதல். 

Fa-mil-iar'i-ty, s. அன்னியோன்னிய 
ம், இணக்கம், சகவாசம்; அறிமுகம்; 
கொண்டாட்டம், சங்காத்தம், கொ 
ள்கை. 

“with, ஊடாட்டம், நடமாட்டம், ப | 
ரிமாற்றம், பழக்கம், பரிசனை, பயிற் 
ச, தோழமை. 
of relationship, உரிமை, உறவு. 

Fa-mil'iar-ize, v. a. பழக்குதல், பயிற் 
அதல், ஊடாட்டம்பண்ணுகல். 

Fa-mil‘iar-ly, adv. பழக்கமாய், ஊடா 
ட்டமாய், ஈடமாட்டமாய், ஈடபடி 
யாய், வாடிக்கையாய். 

Family, 8. சமுசாரர், குமெபத்தார், 
bond, சமுசாரபந்தம், இனக்கட்டி, 
title, பரவணிப்பட்டம். 
disease, பரவணிலவியாதி. 
கற்ற of, குடிஈாசம், குடிகே 

டு, குடியழிவு. 
economy, குடித்தனவொழுக்கம், G 
டிவாழ்க்கை; இல்வாழ்வு, இல்லொ 
ழுக்கம், இல்லறம், மனைமாட் 9. 
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increase, சந்தானவிருத்தி, வெமித்வி 

ருத்தி, 
line, இளை, கிளைவழி; வமிசம், கும் 
பம், சந்தானம். 
lineage, குலம், கோத்திரம். 
government, பரிபாலனம். 
management, குரடியாட்டம், ரகஸ் 

தீம், இல்லறம். 
name, பரவணிப்பேர், குடிப்போர். 
state, சமுசாரமார்க்கம், Drange), 
இல்லறம். 
in a family state, குலுடைமை, fen 
டைமை. 
as class, species, இனம், குமெபம், 

Famine, 8. பஞ்சம், வறப்பு, கருப்பு. 
Fam'ish, v. பட்டினிதிடத்தல், பட்டி 

னியினால்வருத்துதல், பசியினால்வரு 
ந்துதல். 

Fam'ish-ment, s. ui of, uA. 
Famous, a. கர்த்தியான, £ீர்த்திபெற்ற, 

புகழான, விதந்த, விதப்பான,. விஜித் 
திரமான. 

Fa'mous-ly, adv. Sர்த்தியாய், புகழாய், 
பெயராய். 

Fa'mous-ness, s. இர்த்தியுடைமை, புக 
டைமை. 

Fan, s. விசிறி, சிற்றுலவட்டம். 
for winnowing, சுளகு, முறம், சூர்ப் 

பம். 
for sifting, சல்லடை, அரிபெட்டி, 
அரிகூடை, அற்றுங்கூடை. 
of peacock’s feathers, nu oCapars 
aad, பீவி. 

Fan, v. a. விசுக்குதல்; வீசுதல், விறு 

தல், அரற்றுதல், கொழித்தல், சலித்த 
ல், தெரித்தல், புடைத்தல். 

Fa-nat'ic, s. மvsாபிமானி, சமயோன்ம 
ததன், மதவைராக்தியன். 

Fa-nat'ic-al, a. மsாபிமான முள்ள, மத 
மருள்பிடித்த, சமயோன்மத்தமுள்ள, 
மதவைமழமுள்ள. 

Fa-nat'ic-al-ly, adv. மருனாய், மதவைர 
மாய். 

Fa-nat’ic-al-ness, மதாபிமானம், ம 
Fa-nat'i-cism, xi te 5 ம 

தோன்மத்தம். 
Fa-nat’i-cize, v. a. மதாபிமரனமேற்றுத் 

ல், மதமருள்பிடிக்கச்செய்தல்.. 
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Fan'ci-ful, a. கோரணியான, நூதனமு 

ள்ள, வீணெண்ணமுள்ள, மனோரதி 
யமான, மனேோகற்பமான. 
description, wனாகற்பனம், பாவ 
னாரூபம். 
tricks, சேட்டை, கோணி. 

to be fanciful, கோரணிவிடுதல், சேட் 
டைபண்ணுதல், குசால்பண்ணுதல். 

Fan'ci-ful-ly, adv. சேட்டையாய், ம 
னோரதியமாய், குசாலாய். 

Fan'ci-ful-ness, s. வணெண்ணம், ம 
னலேகற்பம், மனோபாவிகம். 

Fan'cy, s. எண்ணம், மனோகற்பனை, ம 
னோராச்சியம். 
as taste, விருப்பம், மனோகதெம். 

Fan'cy, v. 4. எண்ணுதல், சங்கற்பித்த 
ல், நினைத்தல், பாவித்தல், தோற்றுவி 
த்தல், பாணித்தல், விரும்பல். 

Fan’ cy-paint' er, 8. i einen socal 
ரன். 

Fan'cy-work, s. vனாசித்திரம், சித்திர 
வேலை. 
in cloth, Qத்திரப்படாம், இத்திரத்தை 
யலாடை, பூச்சேலை. 

Fane, s. தேவாலயம், வணக்கஸ்தலம், | 
“ விண்ணப்பசாலை, கோயில். 
Fang, s. வக்இிரதந்தம், பன்றிமுதலியவ 

ற்றின்கொம்பு. 
of a serpent, கோரப்பல், நச்சுப்பல், 
as talons, ஈகம். 

Fang, v. 4. இழாஞ்சுதல், பாய்தல், பாய் 
ச்சுதல், கிளித்தல், பீறுதல், ஈய்த்தல். 

் எள. 

Fan’ gled, a. (see New-fangled.) நவ 
மாயுண்டாச்கப்பட்ட, வேடிக்கையு | 
ள்ள. 

Fang'less, a. வக்கிரதந்தமில்லாத, நகமி | 
ல்லாத. 

Fan'tasm, s. (see Phantasm. ரமண்த்தேர் | 
Firm'er, s. கமக்காரன், வேளாண்மை 

Dow, காட், 
Fan-tas'tic, ‘ லீணெண்ணமுள் 

Fan-tas'tic-al, ~~ கறு லீண்தோற்றமா 
ன, இல்பொருட்காட்சயொன. 

Fan-tas'tic-al-ly, adv. நிeைவின்படு, or 
முந்தபடி,; விணெண்ணமாய். 

Fan-tas'tic-al-ness, s. வணெண்ணம், 
எழுந்தமானம், சேட்டை. 
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Fan'ta-sy, s. (see Fancy.) Sவணெண் 
ணம். 

Fan'tom, s. (see Phantom.) தோற்றம், 
bie. 

Fir, 4. தூரமான, எட்டாத, பிரிவினை 
யுள்ள, அதிகமான. 
meaning, அக்கருத்து. 
fetched idea, எட்டாக்கருத்து, அரு 
ங்கருத்து, வலிக்துகோடற்பொருள். 
sighted, தாரதிட்டியுள்ள. 
otherwise, தரவிகற்பமான, விபட்ச 
மான. 
to be far, தரரமாதல். 

Far, adv. தூரமாய். 

Farce, s. srடகம், கோமாளக்கூத்து, ப 
ரிகாசக்கூத்து, பட்டாங்கு. 

Far'ci-cal, a. பட்டாங்குக்கடுத்த, 
Fér'ci-cal-ly, adv. சேட்டையாய், கோ 

மாளமாய். 
Fare, s. sாக்கூலி, பயணக்கூலி, அனு 

தீரம், வழியுணவு, ஆற்அணா, உணவு, 
பிரயாணபோசனம். 

Fare, v.n. போதல், செல்லுதல், உண் 
டாதல், சம்பவித்தல். 
to feed, உண்ணல், பொரித்தல். 
he fares well, sன்மையாய்வாமுகி 
ரன். 

Fare-well’, s உத்தாரசுபமொழி, வழி 
விடல், அனுப்பு, வந்தனம். 
responding, சிந்தாத்திரை, பிரியாவி 
டை, பிரயாணமங்கலோபசாரம். 

' Farina, s. சுண்ணம்; பூ்தாது, பூர்தூ 
Fang’ed, a. வக்திரதந்தமுள்ள, உ௫ரு | ள், பராகம். 

| Far-i-na’ceous, 4. மாவுள்ள, பூந்தாதுள் . 
ள, சுண்ணமுள்ள. 

Farm, s. கமம், புலம், காணி; நிலம். 
Firm, 3. a. குத்தகைகொடுதீதல், வா 

டைக்குவாங்குதல், பண்படுத்தல், ப 

யிறிடதல், வேளாண்மைசெய்தல் . 

க்சாரன்; பயிர்செய்கெறவன், இருஷி 

கன. 

Farming, s. sகமச்செய்கை, வேளாண் 

மைசெய்கை. 

Fir'most, a. மிகத்தூரமான, மகாதூர 

மான, ஈறான. ti 

Far'ness, s. saரரம், கடையார்தரம், ஈறு. 
த de 
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Far-ra'go, s. கலப்புள்ளது, பலவகைக் 
கலப்பு. 

Far'ri-er, s. இலாடங்கட்டுநிறவன், கு 
திரைவைத்தியன். 

Far'ri-er-y, 8. கAிரlைவைத்தியம். 
Farrow, 1.4. பன்றிகுட்டியனுதல். 
Farrow, 4. மvமலடான. 
Fér'ther, a. அதிதூரமான, அப்புறத்தி 

லிருக்கறெ. 
Far'ther, adv. அப்பால், அப்புறம், தள் 

ளி, மேலும், இன்னும். 
Far'ther-more, adv. மேலும், அன்றியு 

ம், அல்லாமலும், இன்னும். 

Far'thest, a. (see Furthest.) ஈந்த, 
9D) S07 Ter. 

Far'thest, adv. (see Furthest.) (i 
மாய், அதிதுரமாய். 

Farthing, s. ஒருகாசு, ஒருபணத்திலா 
லொன்று. 

Fas-cic'u-la-ted, a. Séeையாரய்வளருறெ, 
திரட்யொன, திரளான, Gerson, 
 கொத்தாயெழும்புறெ. 

Fas'ci-nate, v. a. மயக்குதல், மருட்தெ 
ல், மோகிப்பித்தல், பரவசப்படுத்துத 
ல, அ௮வசப்படுத்தல். 

Haber nA 8. மயக்கம், மருள், மரு 

ட்டு, பரலசப்படுத்துகை, வசப்படுத் 
அகை. 
of the eyes, கண்மாயம், கண்மருள், 
கண்ணூறு. 

Fas'cin-ous, 4. மரயமுள்ள, மயக்குள் 
ar, மாந்திரியமுள்ள. 

Fash'ion, s. உரு, கோலம், பழக்கம், 
வாடிக்கை, ஆசாரம், உலகநடை, பா 

ங்கு; போக்கு; மாதிரி, நாகரீகம், சா 
ங்கம், வடிவம். 

Fash'ion, v. a. உருவாக்குதல், உருப்ப 
டுத்துதல், பதப்படுத்துதல், பண்ண 

மைத்தல், செப்பனிடதல், கோலப்ப 
டுத்தல், வழக்கத்தின்படிசெய்தல். 

Fash'ion-a-ble, a. yg, புதிய, பாங்கா 
ன, நாகரீகமான. 
manners, ௪துர்ப்பாடு, ஈாகரீகம், சா 
அரியம். 
man, காகரீகன், சதுரன். 

Fash'ion-a-ble-ness, s. எடுப்பு, நாகரீக 
ம், கதுர்ப்பாடு. 
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Fash'ion-a-bly, adv. எடுப்பாய், நாகர் 
கமாய். 

Fash'ion-er, 5. உருப்படுத்துவோன், 
கோலஞ்செய்வோன். 

Fist, s. உபவாசம், நோன்பு, விரதம். 
as firmness, இறுக்கம், பிடிப்பு. 
rigid, அரியநரோன்பு, இலங்கனம், ப 
ட்டினி 

Fist,v.n. உபவாஇித்தல், நோற்றல், 
Fast, a. சுறுக்குள்ள, சீக்சரெமொன. 

as firm, tight, இறுக்கமான, நிலையுள் 
ள; அசையாத. 

Fast, adv. சுறுக்காய், சீக்கிரமாய், வி 
ரைவாய். 
as firmly, இறுக்கமாய், ௮சலமாய். 

Fist'-day, s. உபவாசநாள்,.நோன்புத்தி 
னம், விரதநாள். 

Fasten, v. 4. அடைத்தல், கட்டுதல், ப 

ந்தித்தல், பூட்தெல், தொடுத்தல், தை 
தீதல். 
with fetters, yo Ose. 
with nails, s_rajsa, அறைதல், மு 
டுக்குதல். 
on, கொளுவிக்கொள்ளுதல், கவ்விக் 
கொள்ளுதல், பிடித்தல். 
on laths, சலரகைகட்டுதல், சலாகை 

தைத்தல். 
as in a crevice, இட௫ுக்குதல். 

Fis'ten-ed, a. இறுக்கின, பிடித்த; ௮ 
டைப்ட்ட, சங்கடப்பட்ட. 

Fis'ten-er, s. இறுக்குவோன், பதிப் 
போன்; அழுத்துவோன், கட்டற 
வன். 

Fis'ten-ing, s. கொளுவி, பூட்ட, தொ 
டை, தளை. 
a tie, சகட்டு, பந்தம், 

Fist'er, 8. பட்டினிகாரன், விரதம்பிடி 
க்கிறவன், STH). 

Fast'er, a. சுறுக்காய், விரைவாய். 
Fas-tid'i-ous, 4. உலட்டான, வெறுப் 

பான, சதிர்தம்பார்க்திற, 
Fas-tid'i-ous-ly, adv. அரோசகமாய், கு 

ற்சதமாய், வெறுப்பாய். 
Fas-tid'i-ous-ness, 8. அரோசெம், வெ 

அப்பு; அட்ப்ம்பார்க்கை, 
Fist/ing, s. ரொன்பு, விரதம், உபவாசம். 
Fist'ness, 8. தரம், தடம், பத்திரம், ௨ 

அதி, இ றுக்கம். 
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as a fortress, அருக்கம், கோட்டை. 
Fat, s. கொழுப்பு, நிணம், நெய், ஊனம். 
Fat, v. ம. கொழுக்குதல், நிணத்தல், Os 

ய்த்சல். 
Fat, a. கொழுத்த, நிணத்த, Ser. 

person, ஸ்தூலன், பீமன், நிணத்த 

வன், கொழுத்தவன். 
Fatal, a. மvரணத்துக்கேதுவான, விதிக் 

கப்பட்ட, அழிவுள்ள, சாவுக்கேதுவா 
or, விலக்கக்கூடாத. 
symptoms in disease, vrரணக்குறி. 
consequence, தற்பலன், விநாசம். 

Fa'tal-ism, s. விதிவாதபோதம். 
Fa'tal-ist, s. விதிவாதி. 
Fa-tal'i-ty, s. அழிவுக்குரியதன்மை, சா 

வுக்குரிமை, விதிப்பு. 
Fa'tal-ly, adv. விதிப்படி, சாவுக்குரித் 

தாய், அழிவுக்கேதுவாய். 
Fate, s. விதி, இலிபி, நியதி, லபிதம். 

final event, sடை முடிவு, மரணம். 
Fates, s.(pl.)Aசாபல்,அதிதேவதைகள். 
Fated, a. நியமிக்கப்பட்ட, விதிக்கப் 
HBS 

Father, s. பதா, அப்பன், தந்தை, கோ 
த்திரப்பிதா. | 
fathers, முற்பிதாக்கள், பிதுர்சனம். 
of the church, சபையின்சேஷ்டர் 
கீள், சபாநாயகர், மூப்பர். 
in-law, பெண்கொடுத்தமாமன், மண 
வாளன்பிதா. 
as step father, முதற்தாரத்துப்பிள் 
ளைகளுக்கு மாதாவின் இரண்டாம் தா 
ரத்து மணமகன். 

Father, ». a. புத்திரசுவிகாரம்பண்ணுத 
ல்,தனதாக்கிக்கொள்ளுதல்,பிதாஈாம 
ஞ்கூட்டதெல், பிதாவாகஆரோபித்தல். 

Fa'ther-less, a. பிதாலிழந்த. 
Fa'ther-ly, a. dsதrாவடைவான, பாலன 

முள்ள. 
Fa'ther-ly, adv. பிதாவடைவாய். 
Fath’om, s. பாகம், வியாமம், புருடப் 

பிரமாணம், ஆழம்; கூர்மை. 
as depth, ஆழம், யூகம். 

Fath’om, v. a. அளத்தல், அளவிடுதல், 
ஆராய்தல், ஆழம்பார்த்தல், விழுதுவி 
ட்டளத்தல், யூடித்தல். 

Fath’om-er, s. அளவிடுவோன், ஆழம் 
பார்ப்போன், யூகிப்போன். 
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Fath'om-less, a. அளக்கப்படக்கூடாத, 

அகாதமான. 
Fa-tid'ic-al, a. எதிர்காலஞானமுளள, 

தீர்க்கதரிசன. 
Fat'i-ga-ble, a. sளைப்புள்ள, சோர்புள் 

ள, தளாரக்கூடிய. 
Fat'i-gate, v. ய. sகளைக்கப்பண்ணுதல். 
Fa-tigue’, s. stor, இளைப்பு, ஆயாசம், 

தொய்வு. 
Fa-tigue’, v. a. தொய்யப்பண்ணுதல், 

இளைக்கச்செய்தல், தளர்வித்தல். 
to be fatigued, sளைத்தல், தொய்தல், 

இளைத்தல். 
Fatling, 8. கொழுத்தகன்று, கொழுத்த 

செந்து. I 
Fat'ly, adv. கொழுப்பாய், புஷ்டியாய், 

அலிசமாய். 
Fat'ness, 8, கொழுப்பு, தெளிவு, ஊன 

ம், நெய்ப்பு, புஷ்டி, ஸ்தூலம். 
Fat'ten, v. a. கொழுக்கவிதெல், கொழு 

ப்பித்தல், செழுப்பித்தல். 
Fat'ten, v.n. கொழுத்தல், தெளிதல், ஙி 

ணத்தல், நெய்த்தல், செழித்தல், கா 
லித்தல். 

Fat'ten-er, s. கொழுப்பாக்குவோன். 

Fat'ti-ness, s. கொழுப்பு, ரெய்ப்பு, சி 
னைப்பு. 

Fatty, a. கொழுப்புள்ள, நெய்ப்புள்ள. 

Fa-t0/i-ty, 8. பிரமை, மயக்கம், மதிகே 

டு, பேதைமை. 

Fat'u-ous, a. பேதைமையுள்ள, புத்திய 

ற்ற. 
Fau'cet, s. கோண், குழல். 

Faugh, int. இகழ்ச்சிக்குறிப்பு; FOu 

னல். 

Fault, s. பிழை, குற்றம்; தீப்பிதம், G 

றை, தவறு, இழிவு, ஈனம். 
inwords, சொற்சோர்வு, சொற்பிழை, 

சொற்குற்றம். 
to find fault, குற்றம்பிடித்தல். 

Fault'er, s. i Sa a தப் 

பிலி. 
Fault'i-ly, adv. பிழையாய், குற்றமாய், 

தப்பிதமாய், குறையாய், தப்பிலித்த 

GOT LD INL! 

Fault'i-ness, 5. பிழை, தவறு, GPP, 

தப்பிலித்தனம், 
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Fault'less, a. தவ।ாத, பிழையற்ற, குற் 

றமற்ற, தோஷமறற. 

Fault'less-ness, s. தவறாமை, குற்றமி 
ன்மை, குறைவின்மை. 

Fault'y, 4. கறற்முள்ள, தப்புள்ள, பா 
வழமுள்ள, பிழையான. 
defective, குறையுள்ள. 
tooth, குத்தைப்பல்லு. 

Faun, 5. வன்தேவதை, மோடி, காடுகாள். 
Favor, 5. தயை, அருள், கருணை, சார் 

பு, பிரீதி, இட்டம். 
as support, aid, உதவி, துணை, ஆதர 
வு; சகாயம். 
as benefit, உபகாரம், வெகு மதி, ௩ 
ன்மை. 

Favor, v. a. தயைசெய்தல், அனுக்கிரடி 
த்தல், அருளல், உபகரித்தல், ஆதரித் 
தல், கருணைபுரிதல், கடாட்சித்தல். 

Fa'vor-a-ble, a. வசதியான, சுகமான, 
தயையான, ஈயப்பான. 
wind, ஈல்லகாற்று, வாய்ப்பானகா 

ற்று. 
time, சுகதினம், நற்காலம், தகுந்தகா 
லம். 

Fa'vor-a-ble-ness, 5. ஏது, தயை, வசதி, 
Fa'vor-a-bly, adv. தயையாய், பட்சமா 

ய், நேசமாய். 
Fa'vor-ed, a. தீயைபெற்ற, ஈலமுள்ள. 
Fa'vor-ite, s. ரேசன், அன்பன், காதல 

ன், ஈண்பன், பிரியை. 
Fa/vor-ite, a. பrரிதியொான, இஷ்டமான, 

பிரியமான. 
study, விரும்பியகல்வி. 
child, ரேசபுத்திரன், அருமந்தபிள் 
ளை, அருமகவு. 

Fa'vor-it-ism, s. பிடிமானம், பட்சம், 
வாரம். 

Fawn, 5. மான் குருளை, மானகனறு. 
as flattery, இச்சகம், 

Fawn, 0.௩. கெஞ்சுதல், நேசங்காட்டு 
தல். . 
to bring forth, ஈனுதல். 

Fawn'er, s. சேசங்காட்டி, முகத்துதிகா 
ரன். 

Fawn/ing, 5. முகத்துதி. | 
Fawn'ing-ly, adv. முகத்துதியாய், இச் 

சகமாய். 

Fay, v. a. ஓத்தல், இசைதல். 
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Fe'al-ty, s. இராசாவுக்கமைவு, தலைவற 
குஅதியுடைமை. 

Fear, s. பயம், பயங்கரம், அச்சம், எக் 

கம், கலக்கடி., 
the cause of fear, அச்சுறுத்தும்பொ 
ருள். 

Fear, ». பயப்பதெல்; அஞ்சுதல், ஏங் 

குதல். 
to reverence, வணங்குதல். 

Fearful, 4. பயப்பாடுள்ள, பயங்கரமா 
ன, அச்சமுள்ள. 

Fear'ful-ly, adv, பயப்பரடாய், பயங்க 
ரமாய், அஞ்சத்தக்கவிதமாய். 

Fear'ful-ness, 8. அச்சம், ஏக்கம், அதை 
ரியம். 

Fear'less, a. பயமில்லாத, அஞ்சாத, ஆ 
ண்மையான, லீரமுள்ள, Himes 
மான. 

Féar'less-ly, adv. தைரியமாய், வீரமாய், | 
அஞ்சாமல். 

Fear'less-ness, s. பயமின்மை, ஆண் 
மை, துணிவு, வீரம், திடரரிக்கம், ௮ 
ஞசாமை. 

Feas-i-bil'i-ty, s. செய்யக்கூ டுந்தன்மை, 
நடப்பிக்கக்கூடியதன்மை. 

Feas'i-ble, a. செய்யக்கூடிய, பண்படு 
த்தக்கூடிய. 

Feas'i-ble-ness, s. செய்யக்கூடுந்தன் 
மை, நடப்பிக்கக்கூடியதன்மை. 

Feas'i-bly, adv. பண்படுத்தக்கூடியவி 
தமாய். 

Feast, s. விருந்து, திம்பண்டம். 
as festival, Aருவிழா, உற்சவம், பண் 
டிகை, 

Feast, v. a. விருந்தோம்பல், உணவூட் 
டுதல், விருந்தூட்தெல், குளிரப்பண் 

ணுதல். 
the eyes, sகண்குளிரப்பார்த்தல். 

Feast, v.n. விருந்துண்ணுதல், சம்பூர 
ணமாய்ப்பொசித்தல், குளிர்தல். 

Féast'er, s. விருந்தன்,  விருந்தோம்பு 
வோன். | 

Feasting, s. விருந்தோம்புகை, சம்பிர 
மம். aE 

Feat, s. வீரச்செய்கை, பராக்கிரமம். 
Feath’er, s. இறகு, சிறகு, சிறை, கலா 

பி, தூவி, தோகை. 
bed, தூவிமெத்தை.. 
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as haw of a quill, கெறிமயிர். 
as kind, இனம், இளை, குலம். 

Feath’er, v. a. இறகணிதல், ganas 
தல், சேவல்மிதித்தல். 
one’s nest, ஆஸ்தியைச்சேகரித்தல், 
அருக்கிக்கூட்டெல். 
to feather an arrow, அம்பிற்கிறதி 
டல். 

Feath’er-ed, a. இறகுள்ள, இறகுமொ 
WES. 

Feath'er-edge, s. பூ, AT, முனை, கரு. 

Feath’er-less, a. இறகில்லாத, இறகு மு 
ளையாத. 

Feath’er-y, 4. இறகுமுளைக்கிற, இறக 
wy). 

Featly, adv. நேற்றியாய், கைச்சுறுக் 
காய். 

Feature, s. சாயல், உறுப்பு, உருபு, மு 
SCHL, முகக்குறி, முகச்சாயல். 

Feat'ur-ed, a. சாயலான, முகரூபுள் 
OT, வாகுள்ள. 

Fe-brif'ic, a. சரமுண்டாக்கு Op. 
Feb'ri-fuge, s. சரம்நீக்குமருந்து, FI 

வுஷதம். ட 
Fe'brile, a. சரமுள்ள, சாய்ச்சலுள்ள. 
Feb'ru-a-ry, s. மாAிமாதம். 
Fé'cal, a. sசாளமுள்ள, மலமுள்ள. 
Fé'ces, 8. sசாளம், மண்டி, மலம். 

Fec'u-lence, s. செேறுள்ளதன்மை, கசா 
ளம், மண்டி. 

Fec'u-lent, a. சேறுள்ள, மண்டியான, 
கசாளமுள்ள. 

Fe'cund, a. செழிப்புள்ள, விருத்தியா 
ன, பலிதமான. 

Fé'cun-date, v. a. Aeseைப்படுத்துதல், A 
னைப்பித்தல். 
to be fecundated, sருsக்கொள்ளுதல், 
சனைக்கொள்ளுதல். 

Fé-cun-da'tion, s. கருக்கொள்ளுகை, 
சினையாகுகை. 

Fe-cund'i-ty, s. sனிகெரடுக்கு நதன்மை, 

விருச்நித்துவம், பலிப்பு. 
Fed'er-al, a. உடனபடிக்கையுள்ள, ௪ 

ம்பந்தமான. 
Fed’er-al-ist, $. உ௨டனபடிக்கைக்கார 

ன், அன்னியோன்னியன். 
Fed'er-ate, d. வாக்குத்தத்தம்பண்ணின, 

சம்பந்தமான, படைத்துணையான.. 
வில 
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Fed-er-a'tion, s.. படைத்துணேகொள் 
கை, சம்பந்தம், ஐக்கம். 

Fed'er-a-tive, a. சம்பந்தமான, உடன 
படிக்கையுள்ள, ஐக்கமுள்ள. 

Fee,s. சுதந்திரம், கூலி, வெகுமதி, யொ 

ரத்தம். 
simple, மானியம், அறுதி. 

Fee, v. a. கூலிகட்டெல், கூலிகொடுத்த 
ல், கைக்கூலிகொடுத்தல், மானியமா 
ய்க்கொடுத்தல். 

Fee’ble, a. நொய்ய, தளர்ச்சியான, ஙிர் . 
ப்பலமான, பலலீனமுள்ள. 

Fee'ble-ness, s. தளர்ச்சி, நிர்ப்பலம், 
நொய்மை, பலவறுதி, பலவீனம். 
of mind, பேதைமை, ஏழைமை. 

Fee’bly, adv. பலலீனமாய், மெலிவாய்,, 
தளர்ச்சியாய். 

Feed, s. சாப்பாடு, தன், உணவு. 
of beasts, இரை, மேய்ச்சல். 

Feed, v.a. அருத்துதல், போஷித்தல், 

ஊட்டுதல், தற்றுதல். 
beasts, fowls, &c., மேய்த்தல், இரை 
கொடுத்தல் ,இரையிடுதல்,பருக்குதல். 

Feed, v.n. உண்ணல், புசித்தல், சாப்பி 
டுதல், அருந்துதல். 
as beasts, fowls, &c., மேய்தல். 

Feed'er, s. உணவுகொடுக்நறவன், புசி 
க்கிறவன். 

Feel, v. உணரறாதல், பரிசித்தல், அனுப 

வித்தல், அறிதல், தேருதல். 
acutely, உறைத்தல், 
after, தேடுதல், ஆராய்தல். 
cold, கூ_கதலோடுதல், குளிர்பிடி த்தல் , 
குளிர்கொள்ளுதல். 
for, or pity, பரிதபித்தல். 
heavy, as the head, s—oைகsனத்தல், - 
heavy,asa body, sனத்தல், திமிர்த்தல். 
hot and feverish, கெொதித்தல்,சுடதெல். 
hot, in the body, கொதித்தல். 
hot, as the weather, srந்துதல். 
hurt, werCarse, விசனப்படுதல். 
out, எழுவாயறிதல், மூலமறிதல். . 
thankful, sன்றியறிதல். 
with the hand, தடவுதல், அளாவுதல், 
நெருடுதல். 
of a louse, உணாவுதல், 
in the dark, தடவுதல், ஒறறுதல். 
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the pulse, sார௭பார்த்தல், தாதுபராத் 
தல். 

Feel’er, s. உணருவோன். 

of insects, மூஞ்சி, கொம்பு. 
Feeling, s. பரிசவறிவு, மனக்கருத்து, உ 

ணர்ச்சி, உணர்வு, அறிவு, அனுபவம். 
sense of, சவர்ணை 
as compassion, sAவு, இரக்கம், உரு 
க்கம், அனுதாபம். 
of the pulse, srதுபார்த்தறிதல். 
with fingers, நெருடல், அணாவல். 
one past feeling, உரோசங்கெட்ட 
வன். 

Feel'ing-ly, adv. உணர்வோடே, உரு 
க்கமாய், மனசார, மனமறிய. 

Feet, s. (pl. of Foot.) அ௭கள், பாதங் 
கள். 

Feign, v. மாரீசம்பண்ணுதல், ஒப்பாசார 
ம்பண்ணுதல்,கள்ளம்பண்ணுதல்,பா 
வனைகாட்டுதல், போலிபண்ணுதல், 

Feign’ed-ly, adv. பொய்யாய், வேடமா 
ய், போலியாய். 

Feign'ed-ness, s. போலி, வேஷம். 
Feign’er, s. போொலிக்காரன், வெஷக்கா 9 

ரன், கட்டுக்கதைக்காரன். 
Feign'ing, s. வேஷம், கரவடம். 
Feign'ing-ly, adv. வேவஷமாய், கரவட 

மாய். 
Feint, s. வெளிச்சாடை, பாசாங்கு, 

போலி. 

Feld'spar, s. மrாலயிரக்கல். 
Fe-lic’i-tate, v.a. களிப்பித்தல், ஆன 

நீதப்படுத்தல், சந்தோஷப்படுத்தல், 
சோபனஞ்சொல்லிவாழ்த்துதல். 

Fe-lic-i-ta'tion, 3. சோபனம், வாழ்த்து, 
மங்களம், சமங்கலம். 

Fe-lic'i-tous, a. sளிப்புள்ள, சோபன 
மான, சுபமான. 
event, சோபனகாரியம், சுமங்கலகா 
ரியம். 

Fe-lic'i-tous-ly, adv. sளிப்பாய், சோ 
பனமாய், சபமாய். 

Fe-lic'i-ty, s. இன்பம், செல்வம், நல் 
வாழ்வு, செழிப்பு, சுகம், களிப்பு. 
great, பேரின்பம், சுகானுபவம், சுகா 
னந்தம், சுகாதிதம். 

Fe'line, a. பூனைக்குரிய, 
Fells. தோல், சருமம். 
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Fell, v. a. தறித்தல், வெட்டுதல், குறை 

550, வீழ்த்தல். 
Fell, a. குரூரமான, துஷ்ட, கொடிய. 
Fell'er, s. தறிகாரன், குரூரன். 
Fell'mon-ger, s. தோல்லவியாபாரி. 
Fel'loe,s. (seeFelly.) வ’sையக்கட்டை. 
Fellow, s. சோடு, இணை, தோழன், ௨ 
பயோ, கூட்டாளி, உடனெொத்தவ 
ன், சல்லி; சகாயன். 
citizen, தன்னூரான், ஒரேநகரத்தா 
ன். 
creatures, உடனொத்தவர்கள், ஒத்த 
பிறப்பின்சிருட்டிகள். 
feeling, உடனொத்தவுணர்வு; பரநே 
சம். 
heir, உடன்சுதந்தரன். 
servant, உட னொத்தவேலைகாரன், உ 
டன்வேலையாள். 
soldier, தணைப்போர்வீரன். 
student, உ௨டன்மாணாக்கன். 
sufferer, உடனொத்தரோயாளி, கூட 
வுத்தரிப்போன். 
traveller, வழித்துணை, உடன்பிரயா 
ணி. : 

of college, sல்லூரியின்்பிரியோசன 
பங்காஸி. 
an ignoble man, fer, எளியன். 

Fellow, v. a. wie ஸிப் இணைத் 

தல். 
Fel'low-ship, 8. உடம்தை, இணக்கம், 
MEE, அன்னியோன்னியம், சேர்த் 
திக்கை. 
right hand of, ஜக்கபந்தனகரம். 

Fel'ly, s. Aல்லின்வளையக்கட்டை. 
Fé'lo-de-sé, s. தற்கொல்லி, தற்கொலை 

பாதகன், தற்காதகன். 

Fel'on, s. குற்றவாளி, பாதகன். 
as whitlow, saச்சுற்று, நஈகப்பிளவை. 

Fel‘on, கொடிய, தீய, அரோ 
Fe-lo'ni-ous, “ ¢ கமுள்ள, அஷ்ட, ௪ 

தியுள்ள, இரண்ட கமுள்ள. 
Fe-lo'ni-ous-ly, adv. இரண்டகமாய், 

பாதகமாய். 
Fel’on-y, s. பாதகம், காதகம், கொலைக் 

குரியகுற்றம், துரோகம். 
Felt, s. தோல், தோற்பாய், சருமாசன 

ம், சுயபின்னற்கம்பலப்புடைவை. 
Fe'male, s. பெண், ஸ்திரி, 
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Female, a. பெண்பாலுக்குரிய, பெண் 
களுக்கடுத்த, பிணவுள்ள. . 
government, பெண்ணரசு. 
excellency, பெண்ணலம், பெண்மா 
ட் 

. friend, தோழி, காதலி, பிரியை, ௪௫, 
சங்காத்தி, பாங்கி, 

Fem'i-nine, a. பெக்கி பெ 
ண்மைக்கடுத்த. 
effeminate, பெண்மையான, வீரமில் 
லாத, ஆண்மையற்ற. 
gender, பெண்பால், ஸ்திரீலிங்கம். 
soft, delicate, மெல்லியலான,,. மிரு 
அவான. 

Fem’o-ral, 4. தொடைக்கடுத்த, தொடை 
யிலுள்ள. 

Fen, s. சகதி, செதுப்புறிலம், உளை, சே 
ற்றுநிலம். 

Fence, s. வேவி, அடைப்பு, காவல், ௮ 
வரோதம். 
as fencing, Aம்பம், சிரமம். 

Fence, v. a. வெலியடைத்தல் , TCL 
டுத்தல், அடைத்தல், காத்தல். 

Fence, ». n. Aoம்பம்பண்ணுதல், சில 
. ம்பமாடுதெல், சிரயித்தல். 
Fenced, a. அடைத்த, gress, காவ 

ல்செய்யப்பட்ட. 
city, or town, புரம், அரண், நகரம். 

Fence'less, a. அடைப்பில்லாத, வேவி 
யில்லாத, சாப் பில்லாத, அரணற்ற. 

Fenc’er, s. Qaம்பக்காரன், சிமி, சர 
மக்காரன். 

Fen'ci-ble, a. sாக்கக்கூடிய. 
Fencing, 8. சமம், சிலம்பவிளையா 

ட்டி. 
master, சலம்பக்காரன், சரமப்பணி 
க்கன். 
materials, sகதிகால்முதலியவை, வே 
லிமுஸ்ததுகள். 
school, சம்பக்கூடம், ரம்பகழ 
கம். 

Fend, v.n. விலக்குதல், காத்தல். 
Fend'er, s. தீய்த்தாங்கி, திய்க்காப்பு. 

in shipping, மரச்கலக்காப்புத்தறி. 
Fen‘nel, 8. சதகுப்பி, பெருஞ்£ரகம். 
Fenny, a. செதும்புள்ள, சேறுள்ள, ௮ 

ள்ளலான. 

Feoff, s. vrனியம், வெகுமதி, 
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Feoff, v. a. (see Fief.) ஆட்சயொப்புக 
கொடுத்தல், மானியங்கொடுத்தல். 

Feoff'ment, s. vrானியங்கொடுக்கை. 
Fe-ra'cious, a. sணியுள்ள, Settee 7 

கீகக்கூடிய. 

Fer'ment, s. கொதி, வேக்காடு, அவிய 
ல், a ater 
as confusion, G@puuw, கலகம். 

Fer-ment’, ». a. பொங்கப்பண்ணுதல், 
நரொதிக்கப்பண்ணுதசல், குழப்புதல். 

Fer-ment’, v.n. பொங்குதல், கொதித்த 
ல், ரொதித்தல், அரைகொள்ளுதல். 
as leaven, புளித்தல், நொதித்தல். 

Fer-ment-a-bil’i-ty, s. கொதிக்கக்கூடி. 
யதனமை. 

Fer-ment'a-ble, a. வேகக்கூடிய, நொ 
திக்கக்கூடிய. 

Fer-ment-a'tion, s. நொதி, புளிப்பு. 
of vegetable matter, அவியல், உட் 
கல். 
of liquids, கொதிப்பு, கொதி, பொஸ் 
கல், அரைப்பு. 
of leaven, புளிப்பு, கொதிப்பு. 

Fer-ment'a-tive, a. கொதிக்கச்செய்றெ, 
தரைக்கச்செய்கிற, நரொதிப்பிக்கிற. 

Fern, s. ஈீர்வேம்பு. 
Fern'y, a. sீர்வேம்புள்ள, 
Fe-ro'cious, a. தட்ட முள்ள, உக்ரெமா 

ன, கொடுமையான. 

persons, sண்டூகர், அட்டர், SIG 

அம்பர். 

Fe-ro'cious-ly, adv. கொடுமையாய், மூ 
ர்க்கமாய், சண்டாளத்தனமாய், உக 
கிரமாய். 

Fe-ro'cious-ness, 8. 

மை; குறும்பு. 
Fe-roc' i-ty, 8. மூர்க்கம், உக்ரெகோப 

ம், தட்டம், வெடுவெடுப்பு. 

Fer’re-ous, a. இரும்புக்குரிய. 

Fer'ret, s. இரியினத்தோர்மிருகம். 

asa tape, pias etm. 

Fer'ret, v. a. கலைத்தல், ஒளிப்பிடத்தி 

ணின்றுதுரத்தல். 
Fer'ret-er, s. ஒளிப்பிடத்திலிறாந்தகற 

அவோன். 

Fer'ri-age, s. ஆயம்; தறைக்கூலி;, ஓட 
கீகூலி, அனுதரம. 

உக்ரம், கொடு 
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Fer-rif'er-ous, a. இரும்புள்ள, இரும்பு 
விளைறெ. 

Fer-ri'gi-nous, a. இரும்புன்ச; இரும் 
புக்ட்டம்போன்ற, 

Fer'rule, s. பூண், சுரை, கிம்புரி. 
Fer'ry, s. துறை, இறக்கம், இரேவுத்து 

றை, 
rent, துறைமுகக்குத்தகை, 
renter, துறைமுகக்குத்தகைகாரன். 

Fer'ry, v. a. துறைத்தோணியிற்கொண் 
டிபோசல். 

Fer'ry-boat, s. ஓடம், துறைத்தோணி. 
Fer'ry-man, s. ஓடக்காரன், துறைத்தோ 

ணிக்காரன். 
Fer'tile, a. செழிப்புள்ள, விளைவுள்ள. 

௦பntrர,செழித்தநாடு, விளைவுள்ளகா 
டு, வளநாடு. 

ந்த் செழும்பூமி, விளைவுள்ளஙிலம், 
உருவரை, தசைத்தபூமி. 
to be fertile, செழித்தல். 

Fer'til-ly, adv. செழிப்பாய். 

Fer'tile-ness, செழிப்பு, கொழுப் 
Fer-til/i-ty, ' பு; வளம், செழுமை. 
Fer'til-ize, v. a. செழிக்கப்பண்ணுதல், 

பண்படுத்தல், நிலத்தைச்சுகபெண்ணு 
தல். 

Fer'ule, s. szrாட்டை. 

Fer'ven-cy, s. மிகுதாபம், அகோரம், ம 
னேவேகம், அனல், பத்திச்சுவாலை. 

Fer'vent, a. உட்டணமான, உக்கிரமா 
ன, விவேகமான, வைராக்கியமான. 

Fer'vent-ly, adv. வெப்பமாய், வைராக் 
கியமாய், விருப்பமாய், அனலாய். 

Fer'vid, a. வெப்பமான, குடான, வை 
ராக்ீக்யமான. 

Fer'vid-ly, adv. வெப்பமாய், வைராக்கி 
யமாய். 

Fer'vid-ness, s. G@, வேகம், வைராக் 
கியம், விருப்பம், மிகுதாபம். 

Fer'vor, s. அனல், வேகம், விருப்பம், 
GQ. | 

Fes'cen-nine, s. woணவாழ்த்து. 
Fes'tal, a. விருந்துக்கடுத்த, மகிழ்ச்சியா 

ன, ஆடம்பரமான. 

Fes'ter, v.n. £ச்கட்டுதல், கொதித்தல். 
Fes'ti-val, s. பண்டிகை, திருவிழா, ௨ 

ற்சவம். 
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Fes'ti-val, a. விருந்துக்குரிய, oMpsG 
யான. 

Fes-tiv'i-ty, s. கொண்டாட்டம்; உண் 
டாட்டு, களியாட்டு, விழா, nip. 

Fes-toon’, s. பூமாலை, நாணல் 
in architecture, சித்திரமாலை. 

Fes'tu-cous, a. வைக்கோலாற்செய்ய 
ப்பட்ட. 

Fetch, s. உபாயம், தந்திரம். 
Fetch, ». a. எடுத்துக்கொண்வெருதல், 

கொண்வெருதல், வருவித்தல். 
a breath, மூச்சுவாங்குதல். 
a price, விலைபெறுதல். 
as reach, சேருதல், அண்டுதல். 

Fetch’er, s. சொண்வெருறெவன். 
Fet'id, a. ஈாற்றமான, அற்கந்தமான. 

to be fetid, ஈாறதல். 
Fet'id-ness, s. sாற்றம், நாறல், துற்கர் 

தம். 
Fet'lock, 

யிர், 
Fe'tor, s. sாற்றம், துற்கந்தம். 
Fetter, s. sரற்றளை, சால்விலங்கு. 
Fet'ter, v. a. பிணைத்தல், கட்டுதல், பூட் 

Osa. 
Fe'tus, s. கர, கருப்பிண்டம், புரூணம். 
Feiid, s. குழப்பம், சண்டை, தீராப்ப 

கை, குலப்பகை. 
as feif, மானியம், உம்பிளிக்கை. 

Feid'al, a. உம்பிளிக்கைக்கடுத்த. 
Feid'al-ism, s. உப்பிளிச்கைப்பிரமா 

ணம், மானியப்பிரமாணம். 
Feid-al'i-ty, s. உப்பிளிக்கைத்தன்மை. 
Fetid’a-to-ry, s. உப்பிளிக்கைகாரன். 
Fe'ver,s.சரம்,வெப்புரோய், காய்ச்சல். 

bilious, பித்தசுரம். 
burning, தாபசுரம். 
contagious, தெரற்றுக்காய்ச்சல். 
violent, sO Ger. 
continual, விடாக்காய்ச்சல், விடாச் 
சுரம். 
intermittant, மறைக்காய்ச்சல்., 
irregular, yi. து 
காய்ச்சல். 
night, இராக்காய்ச்சல். 
tertian, மூன்றாமுறைக்சாய்ச்சல். 
quartan, காலாமுறைக்காய்ச்சல்,' நா 
ளைமாறன். 

8. குதிரைக்காற்குழைச்சும 
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quotidian, னக்காய்ச்சல், 
in adults, உட்சாய்ச்சல், குளிர்காய் 
ச்சல், ீசசுரம். 
internal in children, sணக்சாய்ச்ச 

ல், உட்காய்ச்சல். 
bilious, பிச்தசுரம். 
burning, தாபசுரம். 
continual, விடாக்காய்ச்சல், விடாச் 
சுரம். 

Fe'ver-ish, a. sரய்ச்சற்குணமுள்ள, ௪ 
ரச்சாடையான. 

Fe'ver-ish-ness, s. கொதி, வெப்பு, சுடு. 
Few, a. Qa, அற்ப, கொஞ்ச. 
Few'ness, 8. சருக்கம், சறுத்தொகை. 
Fiance, v. a. விவாகத்துக்குவால்குக் 

கொடுத்தல். 
Fiat, s. கட்டளை, முடிப்பு, விதி. 

of God, திருவாக்கு. 
Fib, s. பொய், இத்திரவசனம், ப்ரி. 
Fib, v.n. பொய்கெலித்சல்; பொய்த் 

தல். 
Fib'ber, s. பொய்யன், புரளிக்காரன், பு 

ளூகன்; வீம்பன். 
Fibre, s. ம்பு, தம்பு, நார், gue. 

of a rope, இழை, புரி. 
Fibrous, a. சgும்பலான, சிம்பான, ௩ 

ரம்பான, நாருள்ள, தம்புள்ள. 
as clasp, பூட்டு. 

Fick'le, a. தளப்ப்மான, நிலையற்ற. 

Fick'le-ness, s. நிலையின்மை, உறுதியி 
ன்மை, அசைவு, சலனம், புரளித்தன 
ம, மாறுபாடு. 

Fick'ly, adv. நிoOையின்மையாய், அசை 
வாய், சலனமாய். 

Fic'tile, a. உருவாக்கின, வனைந்த, கை 

செய்த, இயற்றின. 
Fiction, s. கட்டுக்கதை, 6 OalCerag 

ம்; பொய்க்கதை, கற்பிதகத்தியம். 

Fic’tious, லைப்புக்கட்டான, க 
Fic-ti'tious, ‘ ட்கெகதையான,;பொ 

ய்ச்கசதையான, கற்பிதமான. 

Fic-ti'tious-ly, adv. sட்டுக்கூட்டாய்; 

பொய்வேஷமாய், பொய்யாய். 

Fic-ti'tious-ness, s. லைப்புக்கட்டு, இ 
ட்டக்கட்டு . 

Fid, s. தொற்றுப்பாய்மரந்தாங்கி, பாய் 
மரத்தின்தொற்றுமுறிதாங்கி, 
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as ®pin, கயிறுதொற்றவைத்துப் பின் 

மூசி. 
Fid'dle, s. யாழ், வீணை, ன்னமரம், ஈர 
wy SS mal). 
bow or stick, aa. 

bridge of, வணையின்குதிரை. 
hair of the bow, aaarenr. 
string, தந்திரி, கரம்பு. 

Fiddle, v. யாழ்வாரித்தல், வீணைவாசி 
தீதல், கொளுத்துதல், இயக்கல். 
to trifle, லிணாய்க்காலத்தைப்போக்க 
ல், பொழுஅ போக்கல். 

Fid'dler, s. ன்னான், கந்தருவன், யா 
ழ்ப்பாடி, குயிலுவன். 

Fi-del'i-ty, s. உண்மை, நிசம், நிதானம், 
நேர்மை, நாணயம். 
conjugal fidelity of a wife, கற்பு, ப 
திவிரதம், பத்தினித்தன்மை. 

Fidget, s. அருதgுருப்பு, பரபரப்பு. 

Fidge, a. & குடகுடுத்தல், அருஅரறா 
Fidget, ’ தீதல், பரபரத்தல், அடி 

க்கொருகுணங்கொள்ளுதல். 
Fidg'et-y, a. அருதருத்த. 

a fidgety person, sOGOSsa or, த 

GAGEFA oT 
Fi-di'cial, a. கம்பிக்கையுள்ள, உறுதியு 

ள்ள, அசையாத, கிலையுள்ள. 
Fi-du’cial-ly, adv. sம்பிக்கையாய், ஸ் 

திரமாய். 
Fi-du'cia-ry, s. sம்பப்பபபெவன், ஈம்ப 

தீதக்கவன், கையடைகாரன். 

in theology, Aரியைவேண்டாதவிசு 
ar. 

Fi-du’cia-ry, a. sம்பப்படத்தக்க, விசு 
வாசிக்கத்தக்க, 

Fie, int. £8, இசழ்ச்சிக்குறிப்பு. 
Fief, s. ஆட், மானியம், நன்கொடை, 

உமபிஸிக்கை. 
Field, s. வெளி, விளைநிலம். 

barren, கரம்புகிலம் பொட்டற்றரை, 
களர்நிலம், பாழ்நிலம். 
cultivated, தூர்வைநிலம்,விளைபுலம். 
marshal, சேனாபதி, 
mouse, அகழெவி. 
spoils, கொள்ளைப்பொருள். 
sports, வேட்டம், Caer. 
of battle, பேரர்க்களம், 9/@ Sar 1b, ௮ 
மாச்களம், சமர்க்களம்,; இரணகசளம். 
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of rice, வயல், பண்ணை, மருதஙிலம், | 
நன்செய். 
to take the field, பேோரிலேற்றல், 
போர்கலத்தல். ° 
to lose the field, Cornmmai@unse, 
புறங்கொடுத்தல். 
to gain the field, வெல்லுதல், சயங் 
கொள்ளுதல், கெவித்தல். 
in scriptural sense, உலச௫ம். 

Field’-piéce, s. Aறுபீரங்கி,கைப்பீரங்டி. 
Fiend, s. தட்டதேவதை, ere, பே 

ய்,தீராப்பகைஞன்,, பில்லி. 
Fiend'-like, a. பேயாட்டமான, அட்ட. 
Fiérce, a. கொடுமையான, உச்கிரமா 

ன, அகோரமான, மூர்க்கமான, தட் 
டத்தனமான. 

countenance, உக்ரெமுகம், கொடிய 
முகம். 
invective, கொரநடுகS்சொல், வெஞ்சொ 
ல், வெம்மொழி 
wrath, உக்கிரகேரபம், கடுங்கோபம், 
குரோதம், உருத்திரம், இரெளத்திரம். 

Fierce'ly, adv. மூர்க்கமாய், அகோரமா 
ய், தீறுகுஅம்பரய், வேண்டரத்தலை 
யாய், அட்டத்தனமாய். 

Fiérce’ness, s. கொடுமை, உக்கிரம், ௮ 
கோமம், மூர்க்கம். 

FY er-i-ness, s. ககிமை, வெம்மை, வே 
கம், கோபம், கனல், வெப்பம். 

Fier-y, a. கனலுள்ள, தீபோன்ற, வே 
கமான, வெப்பான, அனலான. 
bright, அச்கனிப்பிரகாசமுன்ள,சோ 
தியுள்ள. 

Fife, s. ஆய்க்குழல், வேய்ங்குழல். 
Fifer, 8. குழலூுதுறெவன். 
Fifteen, @ பதினைந்து. 
Fifteenth, a. பதினைந்தாம். 
Fifth, a. mégnagsner, ஐந்தாம். 
Fifth ly, adv. ஐக்தாவதாய். 
Fif'ti-eth, a. ஐம்பதாம், 
Fifty, «. ஐம்பது, ஐம்பான. 

Fig, & அத்தி, அத்திப்பழம். 
Fig’-tree, s. அத்திமரம், 
Fight, s. பொர், யுத்தம், சமர், சண்டை. 
Fight, v. பேரராடுதல், யுத்தஞ்செய்தல், 

பொருதல், சண்டைசெய்தல். 
Fight'er, s. போராடுவோன், யுத்தஞ்செ | 

ய்வோன், சண்டைக்காரன். 
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Fight'ing, s. போராட்டம், சண்டை. 
cock, போர்ச்சேவல். 

Fig'ment, s. வைப்புச்கட்டு, பொய்க்க 
சை. 

Fig'u-late, a. உருவாக்கப்பட்ட, வனை 

நீத; குயிற்றின, இயற்றின.. 
Fig'u-ra-ble, a. வனையக்கூடிய, உருவா 

க்கப்படக்கூடிய. 
Fig-u-ra-bil'i-ty, 5. உருப்படக்கூடிய 
தன்மை. 

Fig'u-rate, a. பேரவியரன , உருவகமா 
ன, உரூபான. 

Fig-u-ra'tion, 5. உருவகிப்பு, உருப்ப 
டுத்துகை. 

Fig'u-ra-tive, a. பிறிதொன்றைவெளிப் 
படுத்திய, உருவகமான, பாவனை 
யான. 
language, உவமை, உவமானம், உரு 
வகப்பேச்சு. 

Fig'u-ra-tive-ly, adv. உவமையாய், ஒப் 
பனையாய், உருவகமாய், பாவனை 
யாய். 

Fig'ure,s.வடிவம், உருவம், இயர்திரம். 
appearance, 2 கோலம், தோற்றம், 
personage, ‘ சாயல், பாங்கு, சாங் 
Bid. 

as numeral, இலக்கம், 
as a letter, அட்சரம், எழுத்து. 
shape, சாயல், ஆகாரம், வடிவு, ௨௫ 

4, ஆகிருதி. 
image, பாவனை, பிரதிமை, பொ 
statute, ‘ ம்மை. 
as horoscope, சாதகம். 
of speech, சொல்அலங்காரம், அணி. 
in the mind, கற்பிதம், எண்ணம், ௪ 
ங்கற்பம், உத்தேசம். 
to make a figure, Can@@msa, சக் 
STH FSO. 

Figure, v. a. பாவித்தல், பாவனைசெய் 
தல், உருவாக்கல், உருவகப்படுத்தல், 

சத்திரித்தல், சத்திரந்திட்டெல். 
in the mind, கத் பித்தல், எண்ணுதல், 
உத்ரேத்ல்:, சங்கற்பித்தல், மனோ 
பாவியங்கொள்ளல். 

 Fil'a-ment, s. ore, தும்பு, சிம்பு, 
in botany, அல்லி, கூந்தல், 
of leaves, sரம்பு. 
as fibre, sார், நரம்பு. 
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Fil-a-ment’ous, a. புட்பதூல்போன்ற. 
Filch, v. a. சோர்த்தல், சிறுகளவுசெய் 

தல், பொதுக்குதல். 
Filch’er, s. Aறுகள்வன், நிமிண்டி, சோ 

ரன். 
Filch'ing-ly, adv. sளவாய், திருட்டுத்த 

னமாய், 
File, s. அரம். 
alist, பட்டோலை, இடர்படு; இலா 

வணம், அட்டவணை. 

of papers, olas, பட்டோொலைக்கட்டு, 
காகிதச்சுருள், காகிதக்கோவை. 
of soldiers, அணி, நிரை, பத்தி,பெள 
Che. 

File, ». a. அராவுதல், HITS ASO. 
to arrange, கோத்சல், எழுதியணிப் 
படுத்தல், எழுதிச்சேர்த்தல். 
an account in court, sகணக்குக்சாட் 
Ose. 

File, v. n. ஒருவர்பின்னொருவராய்ப் 
போதல், வரிசையாய்ப்போதல். 

Filial, a. யிள்ளைமையான, பிள்ளைய 
GOL QTC» 
affection, மிள்ளையடைவானவுருக்க 
ம், புத்திரரேசம். 

Fil-i-a'tion, 8. பிதாவுடன்பிள்ளைக்குள் 
ளஇனபந்தம்,பிதாப்புத்திரசம்பந்தம். 

Fil'i grane, 
Fil'i-gree, 
Fil'ings, s. (pl.) அ௮ரபொடி. 
Fill, s. பூரணம், திருத்தி. 
Fill, ». a. சப்புதல், நிறைத்தல், பூர்த்தி 

- செய்தல், நிறை வற்றுதல். 
up by cramming, செருமுதல், அழு 

க்குதல், தணித்தல், Cony sso. 
up a well, pit, &c., அார்த்தல், மேவு 
தல். 
to satisfy, திருத்தியாக்குதல். 

Fill, v. n. நிரம்புதல், நிறைதல், தேங்கு 
தல், தெவிட்டல். 
as clouds with water, கருக்கொள்ளு 

தல், குல்கொள்ளுதல்., 
up as a well, தரர்தல், மேவுணல். 
as an obstructed water course, தங் 

குதல். 
Fill'er, s. கிரப்புவோன், நிரப்புவது. 
Fillet, s. ச்ச, orn, பிணிகை. 
Filling, 8. நிரப்புகை, நிறைப்பு. 
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8. ‘ சரிகையிழைப்பு. 

FIN 

as thread, தரர்நூல். 
Fil'lip, s. சுண்டுகை. 
Fil'lip, v. a. சண்டுதல், மீட்டுதல். 
Fil'ly,s. குதிரைக்குட்டி. 
Film, s. சவ்வு, மெல்லியதோல், பட 

லம். 
over the eye, ரேத்திரப்படலம், ப 
சாடி. 

to take off the film, LL லம்உரித்தல். 
Film'y, a. சவ்வுள்ள, படலமுள்ள. 
Fil'ter, s. ag £லை, வடிக்குங்கருவி. 
Fil'ter, v4. வடித்தல், அரித்தல். 
Filter, v.n. ஊறுதல், வடிதல். 
Filth, s. அழுக்கு, ஊத்தை, மலம், oF 

GFW, ஊழல், கசமாலம், BFA, EF 
ட்டு 

Filth’i-ly, adv. மவினமாய், அசுசியாய், 
அழுக்காய். 

Filth'i-ness, s. அழுக்கு, ஊத்தை. 
Filth'y, a. மvலினமான, ஊத்தையான, 

அழுக்கான, கசுமாலமான. 
person, sசுமாலன், கசுமாலி. 
words, அசப்பியம், துஷணை. 

Fil'trate, v. a. அரித்தல், வடித்தல், வடி 
கட்கெல். 

Fil-tra'tion, s. அரிப்பு, வடிப்பு, பொ 
Fay. 

Fim’bri-ate, v. n. உரோமஓரமுள்ள. 
Fin, s. மீன்றறகு,மீன்செட்டை; செலு. 
Fmn'a-ble, a. கறத்றம்போடப்படத்தக்க, 

அபராதப்படத்தக்க. 

Final, a. ஈமுன, கடமையான, முடிவா 
ன, தீர்மானமான. 
cause, இமித்தகாரணம், கடைரோக் 
கம். 

Final-ly, adv. ஈய, அந்தமாய், கடை 

யாந்தமாய். 
Fi-nance’, s. பணவரத்து, இராசாவுக்கு 

ச்சேரும்இறை, வருமானம், இறை... 
Fi-nan'cial, a. பணவருமானத்துக்கடு 

தீத. 
Fi-nan'cial-ly, adv. ‘வருமானமாய். 
Fin-an-ciér', s. சம்பிரதி, ௪ம்பத்துக்க 

ணக்கன். 
Finch, s. ஓர்பட்சி. 
Find, v. a. கண்டுபிடித்தல், அடைதல், 

பெறுதல் , கண்டெடுத்தல், தெரிதல், 

தீர்த்தல். 



FIN 

fault, பிழையெடுத்தல், யிழைபிடித 

தல், குற்றம்பிடித்தல். 
one’s self, சன்பொறுப்பாய்ச்செய்த 
ல், தன்செலவாய்ச்செய்தல். 
the way, வழிகாணுதல், வழிபிடித் 
தல், அறையறிதல். 
ways and means, வழிதுறைபிடித்த 
ல், வழிவகைகாண்டல். 
to find in, as supply, வேண்டியதை 
க்கொடுத்தல். 
in law, தீர்த்தல். 

Find’er, s. sகண்டுபிடிப்பேன, கண்ட 
டைவோன,. காண்போன. 

Finding, s. srாணுகை, காட், கண் 
பிடிக்கை. 
of a Jury, தீர்ப்பு. 

Fine, 8. தண்டம், அபராதம். 
in fine, முடிப்பாய்ச்சொல்லுல், g 
டிப்பாய். 

Fine, v.. 4. தண்டங்குறித்தல், சண்பீம் 
— போதெல், அபராதமிடுதல், 

as clarify, தெளித்தல், தேற்றுதல், வ 

டித்தல், சுத்தம்பண்ணுதல். 
metals, medicine, &c., ye Ose, 

புடம்வைத்தல்., 

Fine, a. மென்மையான, அண்மையான, 
மெல்லிதான, தெளிந்த, சுத்தமான, 
அழகான, நேற்றியான, நாகரீகமான, 
கபடமான, சிறப்பான. 
gold, . பசும்பொன், தங்கம், அபர 
GA. 

Fine'draw, v. a. இழைப்போடுதல், நே 
ற்றியாயிழைப்போதேெல். 

Fine'draw-er, s. இழைப்பேரடுவோன். 
Finely, adv. தண்மையாய், கூர்மையா 

ய், சிறப்பாய், நாகரீகமாய், அழகாய், 
Fine’ness, 8. 

மை, குட்சம், நொய்மை, தெளிவு, 

சுத்தம், மிருது, சிறப்பு. 
Finer, 8. .புடமிடுவோன், அறவைப் 

போன். 
Fin'er-y, s. குசால், கோப்பு, ஒய்யாரம், 

நாகரீகம், பிலுக்கு, வேடிக்கை. | 
Fi-ness’, , 1 ; 
க்க 2? ¢ தந்திரம், உபாயம். 

Fin'ger, s. கைவிரல். . 
the fourth, or ring finger, அழிலிரல், 
அநாமிகை, ஞானவிரல். 
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கெட்டி, அட்பம், கர் | 

FIR 

fore finger, ஆட்காட்டிவிரல, சுட் 
விரல், தற்சனி. 
little, சனனிவிரல், கனிட்டிகை, ௪ 
cor Oa) re. 

Fin'ger, v. தடவுதல், தொடுதல், நெரி 

டுதல், அணாவுதல். 
௦ steal, sையாடுதல், கை பரிமாறுதல். 
play on an instrument, மீட்டல், 

Fin'ger-ed, a. கைதொட்ட, பரிரித்த. 
Fin'i-cal, a. ஓய்யாரமான, ஒயிலான, 

வேடிக்கையான. | 
Fin'i-cal-ly, adv. ஒயிலரய், ஒய்யாரமா 

ய், குசாலாய். 
Fin'i-cal-ness, s. ஒயில், குசால், வேடி 

க்கை, 
Fin'ing, s. தெளிப்பு, சத்தம்பண்ணல், 

ப ட மிடுதல், 
as penalty, அபராதம். 
pot, குகை. 

Finis, s. முடிவு, சமாப்தம், 
Fin’ish, முடிவு; முற்று, சம்பூ 
Fin‘ish-ing, pew நிறைவு. 9 

to give a finish, Aறப்பாக்குதல், செப் 
பமாக்கல், செப்பனிதெல், தேற்றுதல். 

Fin/ish, v. a. முடித்தல், தீர்த்தல், எல் 
லைகட்டுதல், முடிப்புக்கட்தெல், தீர் 
ப்புக்கட்டதெல், செய்துமுடித்தல். 
a plan, கருமம்முடித்தல், தருவம்மு 

| டித்தல். 
Fin'ish-ed, a. முடிக்த, பூரணமாகசப்ப 

ட்ட, தீர்ந்த, தீர்க்கமான. 
rogue, தீர்க்தகள்வன். 
to become finished, நிந்தல், முடிதல். 

Fin'ish-er, 8. ம ௭ப்போன்,தீர்ப்போன். 
Finite, a. எல்லையுள்ள, மட்ளெள, தீர் 

ப்பான, அமித்திய,. முடிவுள்ள. 
verb, முற்றுவினை, வினைமுற்று. 

Fi'nite-ly, adv. மட்டரய், அநித்திய 
மாய்... 

FYnite-ness, s. cre My யுள்ளன i 

நித்தியதன்மை. 
Fin'less, a. AmHaans, செலுவில்லா 

த, ஸ் வில்வ்ச! 
Fin’-like, a. மின்சறகுபோன்ற. 
Fin'ned, a. Aறகு முளைத்த. 
Finny, a. AnGerer, செலுவுள்ள. 
Fin'-to-ed, a. தோலடியுள்ள. . 
Fir, s. சேவதாரு. gail 



FIR 

Fire, s. நெருப்பு, அக்கினி, த, தேயு, 

அழல். 
arms, (pl.) வெடிக்கருவிகள். 
brand, எரிகொள்ளி,தீக்கொள்ளி, நெ 
ருப்புக்கொள்ளி, கெகிளி, உற்கை. 
brand, asa person, நெருப்பன்; தீ 
யன், ரெருப்புக்கொள்ளி. 
coal, தணல், தழல். 
engine, தியவிக்குஞ்சலகுத்திரம். 
fly, மின்மினி, கச்சோதம். 
god of, அக்சினிதேவன். 
lock, அப்பாக்கு, 
place, அடுப்பு, ead, உலை, முத்தா 
னம், காமரம், திக்கரை. 
ship, திகால்மரக்கலம். 
spark, ரெருப்புப்பொறி, புலிங்கம். 
wood, விறகு, இந்தனம். 
works, வாணம், பாணம். 
submarine fire, ஊழித்தி, வடவான 
லம். 
as conflagration, பேரழல், பெருந்த, 
as ardor, passion, மvனவேகம். 

Fire, v. a. கொளுத்துதல், தீமூட்தெல். 
cannon, வெடிசுடுதல், வெடி தீர்தல். 

Fire, v.n. ரெருப்புப்பற்றுதல், எரிதல், 
கோபமுறுதல். 

Fireman, s. நெருப்பலிப்போன். 
Fire'-pan, s. கணப்புச்சட்டி. 
Fire'side, s. அடப்பங்கரை. 
Firing, s. வெடிவைத்தல், 
Fir'ing-t'ron, s. குட்டுக்கோல், 
Firkin, s. ஓர்முகத்தலளவு. 
Firm, s. உபயோகவத்தகர், கூட்லியா 

பாஙறிகள். .. 
Firm, a. நிலையான, திடமான, திரமா 
ன,ஸ்திரமான,; உரமான, உறுதியான. 
attachment, ALபத்தி. 
body, உரத்தசரீரம், கற்சரீரம, வச்சி 

ரதேகம். 
cloth, sQத்தப்புடைவை. | 
declaration, உறுதிச்சொல், திடவச௪ 
னம், கட்டுரை. 
gait, திடாரிக்கமானடை. 
mind, இட மனம், திடாரிக்கமனம், & 
Vi ETO CHEW. 
soil, உரத்தமிலம், வயிரநிலம். . 
a firm built man, இறுகினவன், உர 
பிடியானவன்; வச்சிரதேதி, 

341 

Fiscal, a. 

FIS 

to be, grow, or become firm, உரத்த 
ல், உரமுறுதல், இடங்கொள்ளுதல் , 
நிலைபெறுதல். 
to be firm, or decided, தணிதல், நி 
Misa, தீர்மானமாதல். 

Firm'a-ment, s. வrானவெளி, ஆகாயம், 

ஆகாயவிரிவு. 
Firm-a-ment’al, a. ஆகாயலிரிவுக்கடுத்த. 
Firman, 5. பிரயாணபத்திரிகை. 
Firmly, adv. உறுதியாய், ஸ்திரமாய், ஙி 

லையாய், இடமாய். 
Firm'ness, 8. அழுத்தம், உரப்பு, உரம், 

உறுதி, கடினம், திரம். 
unflinching, விடாப்பிடி. 
of mind, or principle, sலங்காநிலை, 
மனநிறை. 
as a grasp, tie, &c., Sia. 

First, a. ஆதியான, முதலான, முதலா 
ம், மூல, தலைமையான; மேன்மையா 
ன, சேட்ட. 
begotten, முதற்பேறான, முதற்பிறந் 
த, Cele. 

born, தலைப்பிள்ளை, தலைச்சன், சே 
ட்டன், மூத்தோன். 
cause, முதற்காரணம், ஆதிகாரணம், 
மூலகாரணம். 
daughter, தலைமகள்; சேட்டபுத்திரி, 
fruits, முதற்பாகம், முதற்கணி, முத 
ற்பலன். 
principle, qஏஈ4 மூலம்; மூலாதாரம்; ஐ 
லதத்துவம். 
Son, தலைமகன், சேட்டபுத்திரன். 

First, adv. முதலாய், ஆதியாய், ஆதியி 
ல், முதன்மையாய். 

First'ling, s. தலையிற்று, சேட்ட மகவு. 
First-rate, a. பிரதானமான, முதல்த்த 

ரமான, மேலான, உத்தம. 
Fise/al,s. வருமானம், சம்பிரதி, oni; 
பண்ணுநறெவன. 

வருமானக்கணக்கனுக்கடு 

தீத. 
Fish, s. மின், மச்சம், புலால். 

basket, மீன்பறி, 
charmer, புலால்கட்டி. 
dried, கருவாடு. 
eater, மச்சவ்ணன், மீனூணன. 
fins, மீன்சறெகு, மீன்செட்டை, மீன 
செலு. 
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flying, பறவைமிீன். 
pond, மீன்மடு, 
renter, மீள்திர்வைக்காரன், மீன்குத் 
தகைகாரன. 
salted, உப்பிட்ட மச்சம், உப்பிட்ட 
மீன். 
scales, சாம்பு, செகிள், செதிள். 
spawn, மின்சினை, குண்டி, சினை. 

Fish, v.n. மின்பிடித்தல், குளித்தெடுத் 
தல். 
out secrets, sதைபிடுங்கல், கதைவி 

் ட்டப்பிடுங்கல், காரியமூலமறிதல். 
Fish'er, மீன்பிடிகாரன், அளை 
Fish’er-man, ~ ‘ யன், பரதவன், வலை 

- யன், வலைஞன், செம்படவன். 
Fish’er-y, s. மீன்பிடி, மீன்பிடிதுறை . 

pearl, சலாபத்துறை, முத்துச்சலா 
LW. 

Fishhook, s. தூண்டில், வெளிசம், வ 
டிசம். 

Fishing, s. மின்வேட்டை, மீன்பிடி. 
Fish'-mon’ger, s. மின்விற்போன. 
Fish'-w6m-an, s. மின்லிற்பவள்,; வலை 

ச்சி. 
Fish'worm, s. sாக்குளிப்பாம்பு,; wre 

கூம், நிலவே. 
Fish'y, a. மீன்றாற்றமுள்ள, வெடுக்கு 

ள்ள. 
Fis'sile, a. பிள படக்கூடிய. 
Fis'sure; s. பிளப்பு, வெடிப்பு, விடர், 

கமா. 
Fist, 8. sரமுட்டி, கைப்பொத்து. 
Fist, v. a. sரமுட்டியாற்குத்துதல், கை 

பொத்திக்குத்துதல். 
Fist'i-cuffs, s. கsைக்குத்துச்சண்டை, ம 

ல்யுத்தம், முட்டியுத்தம். 
Fis'tu-la, s. இசைக்குழல். 

in surgery, புண்ணளை, புண்புரை. 
Fis'tu-late, v. a. சரையாதல், குழலா 

தல். 
in surgery, புண்ணளைவைத்தல், பு 
ண்புரையாதல். | 

Fis'tu-lous, a. குழலான, புரையான;, 
அளையான. 

Fit, 5. சன்னி, வலிப்பு, இசப்பு. 
Fit, v. a. செப்பனிதெல், இணக்குதல், 

் சரிப்படுத்தல், பக்குவமாக்குதல், 
பொருத்துதல். 
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up, கட்தெல், ஆயத்தம்பண்ணு$ல், 
திட்டப்படுத்துதல், திருத்துதல். 
out, முஸ்திப்பாக்கல். 

Fit, v. n. பொருந்தல், இசைதல், ஏற்கு . 
தல். 

Fit, a. தகுதியான, தக்க, ஒப்பான, ரே 
ரான, ஏற்ற, உரிய, யோக்கியமான, 
செம்மையான, பக்குவமான, கூடிய, 
செப்பமான, இணக்கமான, உதெமா 
ன, வாய்ப்பான. 
to be fit, இசைதல், இணங்குதல், கூ 

டுதல், ஒவ்வுதல், ஒண்ணுதல், ஒத்துக் 
கொள்ளுதல், சரியாகுதல், சேர்தல், 
பொருந்துதல். 

Fitch, s. உழுந்து. 
cake, வடை, தோசை. 

Fit'ful, a. அசைவுள்ள, உறுதியற்ற, நி 
லையற்ற, அடிக்கொருகுணமுள்ள. 

Fitly, adv. பக்குவமாய், இசைவாய், இ 
ணக்கமாய், எற்றமுறையாய். 

Fitness, s. இசைவு, தகுதி, பக்குவம், 
பதம், பாத்திரம், யோச்கியம், தகை, 
உசிதம். 

Fit'ter, s. இசையச்செய்வோன், எத்த 
னம்பண்ணுவோன். 

Fit'ting-ly, adv. தகுதியாய், பக்குவமா 
ய், இசைவாய். 

Five, a. mes. 
fold, ஐம்மடங்கு, ஜந்துமடங்கு. 
of a sort, ? ஐவ்வைந்து, வகைக்கை 
of each, ¢ ந்து. 
senses, பஞ்சபுலன்கள். 

Fix, v. a. sாட்டுதல், தாபித்தல், நிலைப் 

படுத்துதல், ஊன்றுதல், நிறுத்துதல், 
தீர்மானித்தல், தீர்ப்புக்கட்டதெல், 
an auspicious hour, sன்முகுர்த்தங் 

குறித்தல். 
a term, எல்லைகுறித்தல், தவணைகுறி 

தீதல். 
the eye upon, உற்றுப்பார்த்தல், கண் 

ணூனறிப்பார்த்தல். 
the eyes at death, செருகுதில் நிலை 

குத்துதல். 
as arrange, ஒழுங்குப்படுத்துதல், நெ 
நிப்படுத்துதல், வரிசைப்படுத்துதல். 

Fix, v. n. இருத்தல், தங்குதல், நிற்றல், 
பொறுத்தல், நிலைத்தல். 
on, தீர்த்தல், குறித்தல், நியமித்தல். 
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Fix'a-ble, a. க’oைப்படக்கூடிய, உறுதி 
UL GR OW, 

Fix’ed, a. நிலைக்கப்பட்ட, தாவரமான, 

திடமான, திரமான, நியமமான, ௮ 
சைவற்ற, 

allowance, sாட்படி, இட்டகழிவு, 
இட்டபேறு, இனவீதசம்பளம். 
place, குறித்தவிடம். 
price; இட்டவிலை, தீர்க்கமானவிலை, 
குறித்தவிலை, தீர்ப்பானவிலை. 
salary, மியமித்தசம்பளம், குறித்தசம் 
பளம், இட்ட சம்பளம். 
to become fixed, Aeorகொள்ளுதல், 
நிலைத்தல். 

Fix'ed-ly, adv. தீர்ப்பாய், உறுதியாய், 
தீர்மானமாய், நிலைபரமாய். 

Fix'ed-ness, s. நிலைமை, உறுதி, அசை 
வின்மை, அசையாநிலை, ௮அசலனம். 
of purpose, கடைப்பிடி, நிதானம், நி 
ருணயம். 

Fixture, தாவரம், நிலை, நிறுப்பு, 
Fixture, * கலில், அசையா 

ப்பொருள், ஆதாரம், அருவம். 
Fizz, 0. வண்டிரைதல், சுறிரெனல், வ 

ண்டினிசையிகிதெல். 
Flab'bi-ness, 8. மிறாது, தளர்வு, தகை 

வு, மடிவு, சாய்வு. 
Flab'by, a. இளக்கமான, பதமையான, 

நெகிழ்ந்த, அகைவான, சோர்ந்த, த 
OT TES. 

Flac’cid, a. இளக்கமான, HoMsaror, 
தளர்ச்சயான, நெகிழ்ச்சியான. 

Flac’cid-ness, Sars, SIGCSA, 
Flac-cid'i-ty, rs ¢ இளக்கம், மிருது, 

சோர்பு. 

Flag, 5. அதித்கொடி , கேதனம், அவச 
ம், விருதுக்கொடி. 
a reed, கோரை. 

root, வசம்பு. 
stone, பாவுகல், தளவரிசைக்கல், பர 
க்கல். 
to hoist a flag, கொடியேற்றல். 
to strike the flag, கொடியிறக்குதல், 

Flag, v. a. கற்யாவுதல், கற்படுத்தல், கற் 
பதித்தல், தளவரிசைப்படுத்தல். 

Flag, v. 0. உலைதல், தளர்தல், உலருதல், 
வாடுதல், சோர்தல், களைத்தல், தொய் 
தல், அகைதல். 
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Flag’eo-let, s. ஆய்க்குமல், வேய்ங்கு 
Lo, ஊதுகுழல். 

Flag’el-lant, s. தற்கண்டனைசெய் 
வொன். 

Flag'el-late, v. a. சவக்கனாலடி த்தல், ௧ 
சையாலடித்தல், தண்டித்தல். 

Flag-el-la'tion, s. ௮௭, sசையடி, தண் 
டனை. 

Flag'gy, a. தளர்ந்த, துகைவான, 2GF 
யற்ற, வசப்பம்பூடுநிறைந்த. 

Fla-gi'tious, a. சொடுமையான, 2948 
ரமமான, அட்ட, குறும்பான, தீமை 
யான, பொல்லாத. 
persons, sண்டகர, அட்டர், தறுகண் 

COM T, பாதகர், வன்கண்ணர். 
Fla-gi'tious-ly, adv. அறக்கெொடுமையா 

ய், அட்டமாய், பொல்லாங்காய். 
Fla-gi'tious-ness, 8. பாதகம், கொடுமை, 

அட்டத்தனம். 
Flag’on, s. குண்டிகை, குடுக்கை, கூபி. 
Fla’grance, கடுமை, கொடுமை, 
Fla'gran-cy, 1g t பாதகம், வெம்மை. 
Flagrant, a. வெம்மையான, வெப்ப 

மான, கொடிய, அகோரமான, தழ 
லான. 
crime, கொடியகுற்றம், பபொதகம். 

Fla'grant-ly, adv. sநிமையாய், கொடு 
மையாய், பாதகமாய். 

Flag'root, 8. வசம்பு. 
Flagstaff, s. கொடிமரம், கொடித்தம் 

பம். 

in a fort, or in front of a temple, g 
GQ FFF Ls Ld. 
of a victorious army, செயத்தம்பம். 

Flail, s. கதிரடிக்குங்கம்பு, வேலையாள். 
Flake, s. சிம்பு, தடல்; FO, அடிக்கு, 

படலம், படை, பொருக்கு, செதிள், 
Fev mpl}. 
of fire, பொறி. 
of snow, இமப்படலம். 

Flake, v. n. எடுபடுதல், ளெம்புதல், ௪ 
லும்புதல், சிலும்பலாதல். 

Flak’y, a. சம்பான, சலுமபலான, ம 
டலமான, படைபடையான. 

Flam, s. பெரயப், மயக்கம். 
Flambeau, s. வத்தி, திப்பந்தம், குள். 
Flame, s. சவாலை, கொழுந்து, ஒளி; ௪ 

கை, சுடர், 
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as passion, மCனாவெப்பம், GO, ௮ 
ல், தாபம். 

the noise of, சலிலவோசை. 
as rage, உக்ிரெம், மூர்க்கம்,அகோரம். 

Flame, v. சுவாலித்தல், அனலல், கன 
லதல், எரிதல், கொழுந்துவிடுதல், தூ 
coor Lo. a EGY. 

Flam'ing, a. சவாலிக்நெற, எரிறெ, பிர 
காசமுள்ள, அகோரமான. 

Flam'ing-ly, adv. சவாலையாய், அகோ 
ரமாய், சிறப்பாய். 

Fla-min'go, s. Fீர்சாரை. 
with red legs, செங்கால்நாரை. 

Flam-ma-bil/i-ty, s. gandé@esor 
மை. 

Flam-ma/tion, s. சுவாலிப்பு. 
Flam-mif'er-ous, a. சவாலையுள்ள, சுவா 

லைவிட்டெரிறெ. 

Flam'y, a. சவாலையான,சோபையான, 
எரிறெ. 

Flank, s. விலா, பக்கம், பாரிசம், தொ 
டைக்குஞ்சள்ளைக்குநடுத்தோல். 
of an amy, அயற்கூழை, புடைக்கூ 

ழை , அயலணி. 
Flank, v. a. ஒருசாரணியாய்நின்றுமோ 
அதல், அயலணிக்குக்காவல்வைத்தல். 

Flank'er, s. ஒருசாரொதுங்கணி. 
Flannel, s. கம்பளம், கம்பளி, கம்பளி 

ப்புடைவை. 
Flap, s. தொங்கல். 
Flap, v. a. அடித்தல். 

the wing, Aman த்தல். 
Flap, v. a. அசைதல், ஆடதெல், மடிதல், 

Cerise. 
as water, தளம்புதல், சலசலத்தல். 

Flap/éar-ed, a. மடிந்தகாதுள்ள. — 
Flap’ per, 8. அடிக்றெவன். 
Flap'ping, s. தீளப்பம், அசைவு. 
Flare, v.a. அசைதல், Fosse, wot 

ரெனல். 
Flash, s. பளபளப்பு, மின், பளிக்செ 

of the eyes, sண்பொறித்தட்டுகை, 
கண்யின்னல். 
as Wit, கண்ட சத்திசொல்லல். 
of jightaines மின்கொடி. . 

Flash, v. n. பணிச்ிடுதல், பின்: 
without explosion, sத்தரித்தல், 
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as the eyes, by a blow, ot in anger, 
கண்பெொறித்தட்டதெல். — 

Flash’er, s. கண்ட சித்திக்கான். 
Flash’i-ly, adv. பளபளப்பாய், பளீரெ 

ன, விண்வேடிக்கையாய். 
Flash’y, a. குசாலான, சோபையான, 

சுவையற்ற, சாரமற்ற, மநிரசமான. 
Flisk, s. குறிஞ்சி, குப்பி, வெடிமரும் 
அக்குண்டிகை. 

Flask’et, 8. ௨.ண்கலம், தாலம். 

Flat, s. தட்டை, சமநிலம், சமபூமி, g 
மப்பால். 

in music, இசைபணிக்கை. 
at sea, களம், இடர், Src. 

Flat, 4. தட்டையான, தகடான. 
face, சப்பளிந்தமுகம், பரந்தமுகம். 
head, சப்பளிர்ததலை. 
nose, சப்பளிர்தமூக்கு, த வ் 
கு, சப்பைமூக்கு. 
surface, தட்ட, பரவை. 
as vapid, சுவையற்ற, நிரசமான, ப 
மசான, பதனழிந்த. 
as prostrate, முகங்குப்புற. 
as absolute, positive, sexi ப்பான, 
தீர்ப்பான, உறுதியான, முடிவான. 

Flat'ly,. adv. தட்டையாய், தீகடாய், £ 
ர்ப்பாய், கண்டிப்பாய். 

Flat'ness, 8. தட்டை, ஒப்புரவு, சமம். 
dullness, தூக்கம், மந்தம். 
vapidness, பழைமை, சுவையின்மை, 
சாரமின்மை. 

Flat'ten, v. a. தீட்டையாக்குதல், சம 
மாக்கல், தகடாக்குதல், திடனழித்த 
ல், மந்தமாக்கல், சுவையழித்தல். 
in music, இசை பணித்தல். 

Flatten, v.n. படர்தல், படிதல், பரத் 
தல், சுவைகெடுதல். 

Flat'ter, v. a. புகமுதல், முகத்துதிபேசு 
தல், இங்கெததம்பேசுதல். 

Flat'ter-er, s. இச்சகன், முகஸ்துதிகா 
ரன். 

Flat'ter-ing, a. sகயச்சொல்லுள்ள, இச் 
சகமான, மதுரமான. 

Flat'ter-ing-ly, adv. முகமனாய், முகத் 
அதியாய், இச்சகமாய், வாயுபசாரமா 
ய், ஈயச்சொல்லாய். 

Flat'ter-y, s. மதுரமானபேச்சு, முகஸ் 
அதி, முகமன், நஈயச்சொல், இச்சகம். 
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Flat'tish, a. கட்டையான, தகடான, தீ 
கடுபோன்ற, ஐமையான. 

Flat'u-len-cy, . 1 வாயுப்பொருமல் ௨ 

Flat'u-lence, “"§ ப்பிசம். 
Flat'u-lent, a. வரயுப்பொருமலுள்ள, வீ 

ககமான, வெறுமையான. 
Fla'tus, s. சரம், வாயு, சவசுவாசம், ௨ 

தாவாயு. 
Flaunt, s. பிலுக்கு. 
Fliunt, v. a. பிலுக்குப்பண்ணுதல், பி 

 . அக்குக்காட்டதெல். 
Flavor, s. சுவை, உருசி, இரசம், சார 

ம், வாசனை. 

Fla'vor-ed, 2 ng te இரசமா 
Fla‘vor-ous, © § er, வாசனையான. 
Flaw, s. வெடிப்பு, ௪தா, பழுது, குறை, 

சில்லி, விடவு. 
in a gem, Som, குற்றம், பொரிவு. 
in iron, வெடிப்பு. 
in a vessel, sunt, இறு. 
as gust of wind, சண்டமாருதம். 

Flaw, v. a. வெடிக்கச்செய்தல். 

Flaw'y, 4. வெடிப்புள்ள, பழுதுள்ள. : 
Flax, s. சணல். (Heb. அத்தி.) 
Flax’en, a. சணலாற்செய்த, அத்தசிநூ 

லாற்செய்த. 
Flax'y, a ஓ. ணவ சணல்நிறமு 

ள்ள. 
Flay, ». a. தோலுரித்தல், வழித்தல். 

to become flayed, உரAிக்துபோதல். 

Flay'er, s. தோலுரிப்போன். 

Flay'ing, s. உரிப்பு. 
Flea, s. தெள்ளு, தெள்கு. 

Fléam, s. ஒர்விதசத்திரக்கத்தி, ஒற்றைப் 
பற்சத்திரம். 

Flec'tion, s. வளைவு. 
Fledge, v. a. Aறகுடரைத்தாக்குதல், ௪ 

மகுஅவித்தல். 
to become fledged, க ல். 
செகுகொள்ளுதல், 

Flee, ». n. மோசத்தினின்றேகதெல், வி 
ரைவாயோடிப்போதல், தப்பிக்கொ 
ள்ளுதல், தூரப்படுதெல். 
into concealment, ஒளித்தல். 
as a routed army, சாய்தல், புறங்கொ 

0550, இரிதல், முரி்தோடல், முத 
கடல், புறமிடல், வென்கொடுத்தல். 
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for refuge, அடைக்கலம்புகுதல், FF 
ணமடைதல், சரண்புகல். 

Fleece, s. ஆட்டுரோமம், கம்பளி. 
Fleece, v. a4. ஆட்டுரோமங்கத்தரித்தல். 

to strip of, அறக்கவர்தல், அபகரித் 
அக்கொள்ளுதல். 

Flee'cer, 8. ஆட்டுரோமங்கத்தரிப் 
போன். 
as an exactor, முற்றுங்கவர்வோன், 

அபகரிப்போன்,; பறிப்போன். 
Flee'cy, a. ஆட்டுரோமம்போன்ற, மி 
ருதுவான. 

Fleer, s. sas, நிர்தை. = 
Fleer, v. a. sகைத்தல், பழித்தல்; ANS 

தல், எள்ளல், நிந்தித்தல். 
Fleet, s. கப்பற்காடு, கப்பற்கூட்டம். 

Fleet, ».n. கெதியாயோடல், விரைந் 
தோடல். 

Fleet, a. விரைவான, சக்கரமான, தீவி 

ரமான, சறுக்கான. 
Fleeting, a. விரைவாய்ச்செல்லுறெ, 

நிலையற்ற. 
Fleet'ly, adv. GAS Tun, கதியாய், அரி 

தமாய். 

Fleet'ness, s. கதி, சக்கரம், சறுக்கு, வி 

ரைவு: 
Flesh, s. orp ei, இறைச், தசை, ஊ 

ன், புலால். 
brush, உரிஞ்சுங்குச்சு. 
eater, or cannibal, s7மராமிசபட்சணி, 

சாட்கூலி, கூடிலி, பிச்தாசனன். 
as human nature, vனு௭ஊகம், 

in a moral sense, லெளதகஇச்சை, 
சிற்றின்பம். 

of fruit, sae. 

Flesh’i-ness, s. கொழுப்பு; தசைபிடி, 
தசைப்பற்று, நெய்ப்பு, தசைப்பு. 

Flesh'less, a. தசையில்லாத, மெலிந்த. 

Flesh'li-ness, s. Aற்நின்பம். 

Flesh'ly, a. தசைக்கடுத்த, மனு௨ூூ கத்த 

ன்மையான, சிற்றின்பமுள்ள. 

Flesh’-mong’er, s. ஊன்விற்போன், சூ 
னன். : 

Flesh’-pot, s. இறைச்சிப்பானை. 

Flesh'y, a. கொழுத்த, ரைத்த, நெய் 

தீத. 
fruit, தசைக்காய், சதைக்சாய். 

Rt 
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to become fleshy, ரநெய்த்தல், கொழு 

த்தல், தசைத்தல். 
Fletch, v. a. அம்பிற்குஇறதிடல். 
Fletcher, s. வில்லுஅம்புசெய்தறவன். 
Flew, a. (see Fly.) பறந்த. 
Flex-i-bil’i-ty, s. வளையுந்தன்மை, இள 

குந்தன்மை, குழையுந்தன்மை, இண 
ங்குந்தன்மை. 

Flex'i-ble, &. பதமையான, வளையத்த 
க்க, இணங்குறெ, வசையத்தக்க. 
stick, சவள்தடு, சவட்டைத்தடி. 
to be flexible, சவmதல, இணங்கு 
தல், VME. 

Flex'i-ble-ness, s. இணங்குகிறதன்மை, 
பதமை, சவள்வு, வளையத்தககதன் 
மை, படியத்தக்கதன்மை. 

Flex‘ile, a. வளையத்தத்க, படியத்தக்க, 
இணங்கத்தக்க, 

Flex’ion, s. வளைத்தல், வளைப்பு. 
Flex’or, s. இசரம்பு. 
Flex'u-ous, a. மண்ட லிக்றெ, புரியுள் 

ar, முறுக்குள்ள, நிலையற்ற. 
Flex'ure, s. வ’ைவு, கூனல், கோணல், 

கோண், நெளிவு. 
Flick’er, v. n. Qஇறையடிக்கொள்ளுதல் , 

றெகடித்துப்புடைத்தல். 
as a flame, ஆடுதல், நக்கல், சஞ்சலித் 

தல், மின்னுதல். 
Flick’er-ing, s. அசைவு, ஆட்டம். 
Flier, s. ஓடிப்போதிறவன். 
Flight, s. ஓட்டம், ஒளிப்பு, பறப்பு, ப 

றவைக்கூட்டம். 
of people from fear, வலசைவாங்கு 

தல், குடியெழும்புதல். 
of stairs, படி, நிரை சோபானம், 
ஆரோகணம், ஏறும்படி. 
to put to flight, ஓட்டுதல், பறக்கடி 

தீதல், SISSON, கலைத்தல். 
Flight'i-ness, 3. மதிமயக்கு, நிலைதடு 

மாற்றம். 
Flight'’y, A. அடிப்புள்ள, மதிமாறாட்டு 

ள்ள, மதிமயக்கமான. 
Flim’si-ness, s. பதமை, நொய்மை. 
Flimsy, a. கொய்மையான, பெலனற்ற. 

cloth, faa, அலவல். 
as slight, இளப்பமான. 

Flinch, v.n. கூசுதல், தொய்தல், தோற் 
குதல், நெளிதல், பின்வாங்குதல். 
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Flinch’er, s. தோற்போன், Sora nig 
வோன், பிந்துவோன். 

Flinch’ing, s. இழுக்கம், தோல்வி, கூச் 
சம். 

Fling, s. ஏறி, எறிவு. 
as gibe, ஈகைப்பு, சடுசொல், குத்தி 
ரவாக்கு 

Fling, v.a. எறிதல், சுழற்றுதல், வீசுத 
ல், விழுத்தல். 
away, தள்ளிப்போடுெல். 
down, கீழ்விழுத்தல். 
up, விட்டுவிடுதல். 
out, பேசுதல். 

Fling, ௦.௩. அடித்தல், தள்ளுதல் எறிதல். 
as sneer, gibe, இழித்துரைத்தல், கு 
ற்றிப்பேசுதல், படப்பேசுதல். 

Flint, s. தீத்தட்டிக்கல், நெருப்புக்கல், 
சக்கைமுக்கிக்கல். 
and steel, தத்தட்டிவளையம், சக்கை 
முக்கிவளையம். 

Flint'y, a. திக்கதற்போன்ற, வயிரமுள் 
ar, இரக்கமில்லாத, கடினமான. 

Flip'pan-cy, s. சரதுரியம், வாசாலம், ௪ 
தா்ப்பாடு, சொற்பொழிவு; அதிகப் 
பிரசங்கம். 

Flip’pant, a. வrரசாலமான, சாதுரியமா 
ன, மரியாதையற்ற. 

Flip'pant-ly, adv. அதிகப்பிரசங்கமாய், 
வாசாலமாய், சொற்பொழிவாய். 

Flip'pant-ness, s. செொற்பொழிவு, வா 
சாலம். 

Flirt, s. தெறிப்பு, தெளிப்பு, Seams, 
அவுகை. 
as girl, அரிதக்காரி, அடியாட்டக் 
காரி. 

Flirt,v. a. தெளித்தல், வீசுதல், உதறுதல். 
rose water, &e., இள்ளித்தெளித்தல் , 
தூவுதல், வீசுதல். 
off a bent stick, &c., சண்டுதல். 

Flirt, vn. குற்றிப்பேசுதல், படப்பே 
FEN, நகைத்தல். 

Flirt-a’ tion, 3. குசாற்கோலம், சோப்பு 
த்தனம், வீம்பாட்டம். 

Flirt'i-gig, s. பிலுக்குக்காரி, கோப்புச் 
காரி, அடியாட்டக்காரி. 

Flit, vn. பறத்தல், திவிரமாய்ப்பறத்த 
ல், நிலையற்றிருத்தல்: 

Flit'ter, v.n. (see Fritter.) sheng. 
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Flit'ter, v. m. (see Flutter.) Ans ௭ த்தல். 
Flit'ting, s. பறவைக்கதி 
Float, s. மிதப்பது, தெப்பம், புணை. 

as buoy, மிதப்பு; காவியா. 
of wood or timber, செப்பம், கட்டும 
ரம், புணை. 

Float, v. a. மிதக்கப்பண்ணுதல், நீந்த 
. ச்செய்தல். 
Float,v.n. மிதத்தல், களம்புதல், நீந்துதல். 

In alr, பறத்தல், ளெம்புதல், பாய்த 
ல், அர்தரகமனஞ்செய்தல். 

Float'age, s. மிதக்கும்பொருள், நீந்த 
வது, மிதவை. 

Float'er, s. மிதப்போன், நீந்துவோன், 
நீந்துவது, 

Floating, a. மிதக்கெற, big Go. 
bridge, மிதவைப்பாலம். 

Floc'cu-lence, s. கூட்டமாயிருக்குந்த 
ன்மை, திரண்டிருக்கும் ந்தன்மை,மொ 

யப்பு, திரள். 
Floc'cu-lent, a. கூட்டமான, திரட்ட யொ 

ன; மொய்ப்பான, சந்தித்த, ஒட்டின. 
Flock, s. கூட்டம், திரள், இனம், கண 

ம், களை, குலம், திட். 
of animals, மந்தை. 
of birds, புள்ளீட்டம், பறவைக்கூட் 
டம், புள்ளினம், பட்சிசாலம். 

Flock, v. n. கூடிக்கொள்ளுதல்; DIE; 
தல், கூட்டமாதல். 
in crowds, சரிதல், கூடிப்போதல். 

Flog, v. a. அடித்தல், கசையாலடி த்தல். 
Flogging, s. சவுக்கடி, கசையட். 
Flood, s. சலப்பிரளயம், வெள்ளம், பி 

ரவாகம், மாதவிடை. 
tide, Cr How, நீரோட்டம், ஈீர்ப்பெ 
ருக்கு. 

as large quantity, மிகுதி, பிரளயம், 
வெள்ளம். 

Flood, v. a. வெள்ளமெடுத்தல், பிரளய 
மெடுத்தல், பெருகுதல். 

Flood'gate, s. wமonwlையடைக்குங்கதவு, 
ஓ. 

Flood'ing, s. sam, சுரோணிதம். 
Floor, s. தளம், பா. 

lower, அடித்தளம், கதிர்க்களம். 
paved, குட்டிமம், கற்படுத்தநிலம். 
threshing, ser, கதிர்க்களம். 
upper, மேல்த்தளம். 
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Floor, v. &. sற்பரவுதல், தளவரிசைப் 
படுத்தல். 

with boards, Lபoலகைபரவுதல். 
with plaster, அரைசாரந்திடுதல், கா 
றைபோடுதல். 
as knock down, விமழுத்துதல், வெல் 
HSV, போடுதல், 

Flooring, s. தளம், பா, மச்சு. 
Flop, v.a. Ansa கொள்ளுதல், Anan 

மீறுதல்; மடிதல். 
Flo'ra, ௧. புட்பகாமலிலாசம், பூஞ்செ 

டிஈாமவிலாசம். 
Flo'ral, a. புட்பமுள்ள,, புட்பந்தங்கிய. 
Flo-res' cence, 8. புட்பகாலம், பூக்குங் 

காலம். 
Flor'id, a. புட்பமுள்ள, அலங்காரவன 

னமுள்ள, செவந்த. 
style, செம்மொழிவாசகம். 

Flor'id-ly, adv. செம்மொழிகடையாய், 
அலங்காரமாய், செவப்பாய். 

Flo-rid’-i-ty, s. செவப்பு. 
Flor'id-ness, 8. பளபளப்பு, சொன்மா 

LA, அலங்காரம். 
Flo'rist, s. பூக்தோட்டக்காரன், புட்ப 

சாஸ்திரி. 
Flo'ta, ௧. sப்பற்கூட்டம். 
Flot'age, s. மிதப்பு. 
Flo-til'la, s. Aறுமரக்கலக்கூட்டம். 

Flounce, s. சுருக்கு, தொங்கல், மூன் 
தானை, சொய்யகம், முந்தி. 
as a sudden jerk, அடிப்பு. 

 Flounce, v. n. குதிகொள்ளுதல், அடித் 

தல், தத்தளித்தல், உழலுதல். 
Floun'der, s. ஓர்மின். 

Floun'der, v. n. அடித்தல், பாய்தல், கெ 

ளித்தல், தத்தளித்தல். 
Flour, s. wr, சுண்ணம், பிண்டி. 

Flour, v. a. மvrவாக்குதல், மாவிடித்தல். 
as sprinkle with flour, wாத்தூவல், 
மாலவிடுதல். 

Flour'ish, s. சுழற்சி, விதிர்ப்பு, சிறப்பு, 
அலங்காரம். 
in language, சொல்லலங்காரம், சொ 
ன்மாட்சி. 

புட்பங்களாலலங்கரித் 
தல், சிங்காரித்தல், செழிப்பித்தல். 
as randish, ore சுழற்றுத 
ல், விதிர்த்தல். 
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Flourish, v. n. பூத்தல், புட்பித்தல், செ 

மித்தல், வாழ்தல், தழைத்தல், உய்த 
ல், பொங்குதல், சுயொய்வளருதல், 
மலிதல், மல்கல், பொலிதல். 
in speaking, பளபளப்பாய்ப்பேசுத 
ல், வீம்பாய்ப்பேசுதல். 

Flour'ish-er, s. செழிப்போன், வாள்சு 
மற்றுவோன், இரமச்காரன். 

Fldur'ish-ing, a. தழைக்றெ, தழைவுள் 
ar, பொலிவுள்ள, செழிக்க. 

Flour’ish-ing-ly, adv. தழைவாய், செழி 
ப்பாய், இடம்பமாய். © 

Flout, s. sகைச்சொல், இன்னாச்சொல். 
Flout, ». sகைத்தல், பழித்தல், எள்ளல். 
Flout'er, 8. ஈகைப்போன், பரிகாசக்கா 

ரன். 
Flout'ing-ly, adv. sஈகைப்பாய், பரிகாச 

மாய், பழிப்பாய். 
Flow, 8. பரய்ச்சல், ஓட்டம், செலவு, 

நிறைவு, மிகுதி, வாசாலம். 
of tide, Prரெ௭டுப்பு, நீரேற்றம், பெரு 

க்கு, 
of water, Fரோட்டம், நீர்ப்பாய்ச்ச 
ல், தாரை. 

as issue, உதிரமிறைப்பு, நிணம்பாய் 
தல், மதம்பாய்கை. 

Flow, v. n. பாய்தல்; தேங்குதல், பொழி 
தல், ஊறுதல், நீரோடுதல், சுரத்தல், 
செல்லுதல், நிறைதல், பிரவாதித்தல். 
as blood, இரத்தமோடுதல், இரத்தம் 
பாய்தல். 
as a garment, தாழ்தல், தொங்குதல், 
அங்குதல். 
as stream, பீரிடுதல், பீரிட்டொடு 
தல். 
as tears, பாய்தல், கண்ணீர்வடிதல். 
as the tide, sரேற்றந்கொள்ளுதல், 
as issue, proceed, பிறத்தல், தோன் 
அதல், ஊறுதல். 
down as fluids, சொரிதல். 
as a torrent, வரர்ந்தோடுதல், ஸ்ட் 
புரனாதல், பெருகுதல். 
with force, குமீரகுமிரெனப்பாய்தல், 
சொப்பாவ்ககள்! 
into, together, கலத்தல். 
to let flow, ஊற்றுதல், வடியவிடல். 

Flow! er, 8. Ly, came அலர்; மலர்,கு 
சமம், 
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bud, அரும்பு, கண்ணி, மொட்டு, 11} 
கிழ், முகை, சயகம், சாலகம், நனை. 
bunch of, or garland, பூங்கொத்து, 
பூமாலை, Or eid: 
of sulpher, கந்தகப்பொடி, கந்தகசு 
ண்ணம். 
of zinc, தத்தநாகபசமம். 
as youth, இளமை, இளம்பிராயம், 
யெளவனம். 
as best part of a thing, உச்சித், @ 
க்யெம், உத்தமம், சத்த, சாரம். 
(pl. ) in rhetoric, ௨.ருவகாலங்காரம், 
சிறப்பு, ம்க். 
as applied to females, இருது. 

Flow’ er, 0. n. மலருதல், புட்பித்தல், பூ 

FEV, அரும்புதல், அலருதல். 
Flow'er-de-lis, பூமொட்டு, மு 
Flow’er-de-luce, “ : கை, பொத்தி 
Flow’ er-gar'den, 8. பூ்தோட்டம், நந 

தாவனம், பூஞ்சோலை, ஆராமம். 
Flow'er-i-ness, s. பூவுள்ளதன்மை, உவ 

மைப்பேச்சு, சொழ்றெப்பு. 
Flow’er-ing, s. பூக்கும்பருவம், புட்பர 

லங்காரம், புட்பஜத்திரம். 
Flow’ er-less, a. புட்பியாத, பூவில்லாத, 

அலங்காரமற்ற. 
Flow'er-y, a. பூவுள்ள; பூிறைந்த, றெ 

ந்த. 
style, சித்திரவாசகநடை, அலங்கார 
வாசகம், மதுரவசனம். 

Flowing, 8. பரய்ச்சல், ஒழுக்கு, ஓட்ட 
ம், தாரை, தேக்கம், பளபளப்பு. 
robes, உல்லாசமான உடுப்பு, பரந்த 
உடுப்பு, உத்தரீகம், தாமுடை. 
style, செம்மொழிடை, ஒழுகிய 
டை. 

Flow'ing-ly, adv. பாய்ச்சலாய்,; செஞ் 
சொனடையாய். 

Fluc'tu-ant, a. அலைதநிற, அசைழறெ, நி 
லையற்ற., | 

Fluc'tu-ate, v. a. அலைதல், தளம்புதல், 
உலைதல், தீள்ளம்பாறுதல். 
as the mind, தளம்புதல், கங்கள் 

தத்தளித்தல். | 
as the wind, சுழலுதல், pap spine 

Flactu-b tion, 8. உலைவு, உலைச்சல், ௪ 
னம், குழப்பம், தளப்பம், தத்தளி 
ப்பு. தட 
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Flite, s. புகைசெல்லும்வழி, த மத்துவா 
ரம். 

Flu'en-cy, 8. பாய்ச்சல், ஓட்டம், செ 
லவு, செல்லுகை. 
in speaking, வாசாலம், சாதூரியம், 
சொற்சொரிவு, முட்டி னதி 
தல். 

Fluent, a. ஓட்டமான, வாசாலமான, 
சாத்ரியமான, சொல்வளமான. 

Fli’ent-ly, adv. Jreசங்கமாய், வாசால 
மாய், சொல்மாட் சியாய். 

Fluid, s. சலம், சலிலம். 
Flu-id'i-ty, சலத்தன்மை, சலிலத்து 

Fluid-ness, விம், 

Fluke, s. sங்கூரப்பல். 

Flume, s. இயந்திரத்தைஇயக்கும்நீர்க் 
கால். 

Flum'mer-y, 8. யாகு, குழம்பு, sal. 
Flat'ter-y, s. முகமன், இச்சகம். 
Flurry, s. பதைபதைப்பு, அரிதம். 

of rain, Aறுமழை. 
of wind, இடைக்காற்று, சண்டமாரு 
தம். 

Flurry, v. a. பதறச்செய்தல், பதைப 
தைக்கச்செய்தல், பயப்படுத்தல்.. 
to be flurried, பதறுதல், பதைபதைத் 
தல்.. 

Flush, s. முகச்செவப்பு, செந்தளிப்பு, 
தைரியம். 

Flush, v.n. அரிதப்படுதல், செவத்தல், 

இரத்தஞ்சுரத்தல். 
Flush, a. புஷ்டியான, பொலினுனன், 

வக்ல்ப்ல்ன! ஆராதுரியான. 
Flushing, s. செவப்பு, முகச்சனப்பு. 
Flus'ter, s. sலக்கம், குழப்பம், IGA 

ருப்பு; பதைபதைப்பு. 
Flus'ter, v. a. அருதருத்தல், பதைபதை 

திதல். 
Flute, s. வேய்ங்குழல், ஆய்க்குழல். 

in a column, தவாளிப்பு. 
Flite, v. தவாளித்தல், குழலூதுதல். 
Flit’ed, a. தவாளிப்புள்ள. | 
Flut’er, s. கழgூ துறெவன். 
Flut/ing, s. தவாளிப்பு. 
Flutter, s. Ara।ஈப்பு, அடிப்பு. 
Flutter, v.n. பதைபதைத்தல், அடித்த 

ல், படபபடத்தல். | 
as birds, சறகாற்றுதல், பறத்தல். 
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as the pulse, or heart, இக்குத்திக்கெ 
னல், அடித்தல், பதறுதல். 

Flu-vi-at'ic, ! ROME Au, ஆற்றி 
Fi 'vi-al, ் $ ல்விளைநறெ, 
Flux, s. வயிற்றுக்கழிச்சல், பிராந்தி, 

of the tide, பெருக்கு, பாய்ச்சல். 
bloody, இரத்தக்கழிச்சல். 

Flux, v. a. உருக்குதல். 
Flux-i-bil'i-ty, s. உருகுந்தன்மை, ஒடு 

நீதனமை, பாயுந்தன்மை. 
Flux/ion, 8. பாய்ச்சல், நீர்த்தபதார்த்தம். 

in mathematics, அணிமகணிதம், ௮ 
தஇிநுண்கணிதகம். 

Flux'ion-a-ry, 4. ஏணிமகணித, அதிறு 
ண்கணித. 

Flux'ion-ist, s. Qணிமகணிதன், அதிறு 
ண்கணிதன. 

Fly, 8. ஈ, கொதுகு, கொசுகு. 
blow, ஈப்பி, ஈச்சினை. 
a light carriage; அதிகதிஇிரதம். 
wheel, இயந்திரத்தின்சமசக்கரம். 

Fly, v. பறத்தல், பாய்தல். 
back, QJன்வாங்குதல். 
a kite, படமேற்றுதல், கொடியேற்று 
தல். 
to the head, as spirits, &c., ஏறுதல். 
asa flag, கொடிபறத்தல். 
off, as air, breath, stream, &c., பரத் 

தல், use. 
in battle, புறங்காட்டுதல், தோற்றோ 
Asa, இரிதல். 

Fly’er, s. (see Flier.) தப்பியோடுவோ 
ன், தசோற்றோடவோன். 

Fly'-flag, s. ஈயோட்டி, குஞ்சம். 
Flying, a. பறக்கிற, வீசுறெ. 

fish, பறவைமின், ெகுமீன், சிறை 
் மசசம. 

showers, #15) wenip. 
squirrel, பறக்கிற அணில், பறவை ௮ 
ணில், 

Flyleaf, s. வெள்ளொற்றை. 
Foal, s. குதிரை, கழுதை, த் 

வற்றின்குட்டி. 
Foal, ». குட்டிபோடுதல், சனுகல், 
Foam, s. woos. 

Foam, v. n. அரைத்தல், செரித்தல், 
பொங்குதல். 
with anger, 5°; Gantade). 
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atthe mouth, வரய்துரைத்தல். 
Foam/ing-ly, adv.. sergerefleQen 

ண்டி, 

Foamy, 4. துரைத்த, அரைகொள்ளுகி 
ற; அரையுள்ள. 

Fob, s. சறுபை, அங்கிப்பை. 
Fo'cal, a. சரணங்கூடிவிழுறெமையத் 

அக்கதெத., 

Fo'ci, s. (pl. of Focus.) மையங்கள். 
Fo'cus, s. கரணங்கூடிவிமுமையம். 
Fodder, s. இலையுண்ணும்விலங்குண 

Fr Ss « 
Fod'der, v. a. yadOsea, குளகிடுதல். 
Foe, s. பகைவன், பகையாளி, சத்துரு, 

எதிரி, குரோதி. 
Foe'tus, s. (see Fetus.) முதிராப் பிண் 

டம், கரு, புரூணம், சனை. 
fully grown, பூரணகருப்பம். 

Fog, 8. மூபெனி, Leer ee பனிப் 
படலம். 
thick, like spray, வலை, சகரம், ப 

Fog'gi-ness, s. மூடுபனியுள்ளதன்மை, 
பனிக்குணம். 

Fog'gy, a. மூபெனியுள்ள, புகாருள்ள, 
மந்தாரமுள்ள. 

Fob, int. €, சே, இகழ்ச்சிக்குறிப்பு. 
Foi'ble, s. தவறு, தப்பு. 
Foil, s. முறியடிப்பு, கெலிப்பு, தவறு. 

of aring, &c., வத்தித்தகடு, இரேக்கு. 
a blunt sword, uம்பக்கத்தி, 

Foil, v. a. தொற்பித்தல், முறியடித்தல். 
Foiler, s. தோற்கப்பண்ணுறெவன், 

வெல்லுநறெவன். 
Foil'ing, 8. தோற்கச்செய்கை, விக்கனெ 

ம்பண்ணுகை. 
Foist, v. a. கள்ளமாய்ச்சேர்த்தல். 
Fold, s. மடிப்பு, சுருக்கு. 

pen for sheep, ஆட்டுக்கிடை, ஆட் 
டுப்பட்டி, ஆட்தெதொழுவம். 
as flock of sheep, ஆட்கெ்கூட்டம், 
ஆட்மெந்தை. 

Fold, ». a. மடித்தல், . சுருக்குதல். 
cattle, பட்டியிலடைத்தல். 

sheep, for manure, எருக்கட்டுதல், ப 
ட்டியடைத்தல். 
the arms, கsைகட்டுதல், 

in the arms, தழுவல், அணைத்தல், 
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to become folded, சருங்குதல், மடி. 
படுதல். 

Fold'er, s. wie ¢G nae. 
for paper, ம௭Lக்குஞ்சாட்டை. 

Folding, s. மடிப்பு, சுருக்கு, பட்டியி 
லடைய்பு. 

Fo-li-a'ceous, « இலையுள்ள, பத்திரமு 
ள்ள, தழைத்த. 

Fo'li-age, s. இலைச்செறிவு, இலை, 
Fo'li-ate, v. a. தகட்டித்தல், தகடாக்கு 

தல், தகட்கெல். 
Fo-li-a'tion, s. இலைப்பு, தழைப்பு. 

of metals, தகடடிப்பு. 
FO'li-0, s. இரண்டாய்மடித்ததாள். 
Folk, 
Folks, 
Fol/low, v. தொடருதல், பின்றொடரு 

தல், fn RR A பின்பற்றுதல். 
religiously, அனுசரித்தல், கைக்கொ 
ள்ளுதல். 
as imitate, பரகத். 
to obey, Sமப்படிதல், அமைதல். 

Fol'low-er, s. அனுசாரி, பின்செல்லுி 
றவன், பத்தன், பணிவிடைகாரன், 
சீஷன். 

Fol'low-ing, a. தொடருகிற, பின்னடி 
யான, பிந்தின, பின்வரு, 

Folly, s. அறிவீனம், மதிகேடு, மூடத் 
தனம், பேதைமை. 
as lewdness, சோரத்தனம்,  தூர்த்தத் 
தனம். 

Fo-ment', v.a4.வெய்துகாட்டுதெல்,, ஒற்றி 

Osa, குகொட்டகெல், அரைப்பித்தல். 
quarrels, தண்டிவிடுதல், சண்டை 
மூட்டுதல். 

jealousy, எரிச்சலெழுப்புதல். 
Fo-ment-a'tion, s. வெய்துகாட்டுகை, 

பற்று, ஒற்று, பொட்டணம், வேது, 
அண்டுகை, சோபஹூட்டுகை. 

Fo-ment'er, s. தரணண்டிவிடுவோன், aay 
வோன், மூட்வோன். 

Fond, a. பிரியமான, பட்சமான, அன் 
பான, கரிசனமான, மேசமான. 
io be fond of, உருசிப்படெல், காத 
வலித்தல், பிறியப்பகெல் 

st சனங்கள், மனிதர். 

Fond'le, v. a. கொண்டாகதல், . ராட் 
டுப்பண்ணுதல், இலாலனனைசெய்தல் , 
கொஞ்சுதல், பிரீதிபண்ணுதல்., 
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Fond'ler, s. £ராட்டவோன், கொண் 
டாடுவோன். 

Fondling, s. இலாலனைப்பொருள், £ 
Fire DUI epee 

Fond'ly, adv. £ராட்டாய், அன்பாய், பி 
ரியமாய், பட்சமாய், ரேசமாய். 

Fond‘ness, s. sாதல், கொள்கை, பட்ச 
ம், பரிவு, பிடிமானம், பிரியம், பிரீதி, 
சீராட்டம். 

Font, s. ஒானஸ்தானத்தொட்டி., 
of types, ஒத்தவுறுப்பச்சுகள். 

Font'a-nel, s. உச்சிக்குழி, உச்சித்துவா 
ரம், ஊழறற்புண்; ஒடுப்புண். 

Food, s. ஆகாரம், போசனம், அசனம், 
இரை, உணவு, ஊண், தின், உண்டி. 
for a journey, வழியுணா, பயணபோ 
சனம். 
leaves, &c., இலையுணா, கீரை. 

Fool, s. மதனன், மதிகேடன், மூட 
ன்; பேதை, சுமடன். 
in scripture, அஞ்கானி, அறிவிலி. 

Fool, v. a. இதழ்தல், நம்பிக்கையைய 
வமாக்கல், எத்துதல், மதிமயக்கல், ௮ 
வவிசுவாசப்படுத்தல். 

Fool’er-y, s. புத்திமீனம், மதிகேடு, ௮ 
Grow. 

Fool'-hiard’i-ness, s. முட்டாள்த்தனம், 

.குறுந்துணிவு, தறுதலை, எண்ணாமை. 
Fool'hérd-y, a. தறுதலையான, பித்தங் 
கொண்ட. 
fellow, தறுதலையன், குறுமுட்டன், 

SICH ET OO. 
Fool'ish, a. பைத்தியமான, மதிகேடா 

ன, பேதைமையான. 
Fool’ish-ly, adv. புத்திமீனமாய், மதிகே 

டாய், மூடத்தனமாய். 

Fool'ish-ness, s. பைத்தியம், மதிசேடு, 
மூடத்தனம், பேதைமை, 

Fools'cap, 5. ஒருவிதக்கடுதாசி, 
Foot, s. 670), பாதம், தாள், சரணம். 

of a hill, மலையடிவாரம், தடம், மலை 
ச்சாரல். 
of a stocking, uாதவுறை, பாதக்குப் 
பாயம். 
of a tree, wரத்தடு, மரத்தின்அடி. 
in poetry, Gr, அ£ஈ. 
as infantry, sரலரள், பதாதி, 
as measure, 919. 

351 

FOP 

to go on foot, sroலகடையாய்ப்போ 
தல். 
to be on foot, சட்ர்மொற்தல் 
to set on foot, தொடங்குதல், மூட் 

Ose, ஆரம்பித்தல். 
Foot, v. a. PENG SSO, ஊன்றுதவ்; மிதி 

த்தல். 
accounts, தொகைகூட்டுதல். 
a stocking, பரதவுறைபின்னல். 

Foot, v.n. sடனம்பண்ணல், சதிசுதிக் 
கொப்பவாடிதல். 
to go on foot, sகால்கடையாய்ப்போ 
தல். 

Football, s. 
நது. 

Foot'-boy, s. கையாள், குற்றேவலாள். 
Foot'guirds, s. பதாதி, காலாள். 
Foot'hold, s. ere 9). 

Footing, s. நிலை, தாபரம், வேர், apa 
ம், அஸ்திவாரம், Ha HeQarssor 
னம். 

காலாலெற்றியடிக்கும்ப 

in account, ஆகத்தொகை, முழுத் 
தொகை. 
to have firm footing, Aிoைத்திருக்கை, 
வேரூன்றுகை. 

Footman, s. பதாதி, காலாள், போர்ச் 
சேவகன். 

Foot'pad, s. வழித்திருடன், ஆறலைக்க 
ள்வன். 

Foot'-path, s. சறுஅடிப்பாடு, சிற்பா 
தை. 

Foot'-post, s. sr௯ல்ரடைத் தூதன். 

Foot'print, s. sro, அடிசசுவடு. 
Foot'-sdl'dier, s. sroலாள், பதாதி 
Foot'step, s. அ4ச்சுவடு, கால்மிதி. 

as mark, குறி, அடையாளம், சுவடு, 
as example, முன்மாதிரி; வழி, மார் 
க்கம், அடிச்சுவகெள். 

Footstool, 8. பாத Sines, பாதபடி, பா 
தமணை. 

Fop, 5. கொலுகொலுப்புக்காரன், கோ 

ப்புக்காரன், பிலுக்கன், பாராட்டகெ 
காரன். 

Fop'ling, 8. இளம்பிலுக்கன், சிறுபிலு 

க்கன். 
Fop'per-y, $. ஒயில், சோப்பு; 

குசால், லீம்புத்தனம. 
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Fop'pish, 4. ரதான, குசாலான, கொ 
லுகொலுப்பான, லிம்புள்ள. . 

Fop’pish-ly, adv. கோப்புத்தனமாய், 
கொலுகொலுப்பாய், லீம்பாய், ஒய் 
யாரமாய். 

Fop'pish-ness, s. Aருதுவுடை, குசாற் 
கோலம், கோலாகலம், கொலுகொ 
அப்பு, கோப்பு, பிலுக்கு. 

For, prep. a, நிமித்தம், பொருட், 
படிக்கு, பதில். 

For, conj. ஏனெனில், என்னத்தினாலெ 
னில். a 
for as much, wiowsre. 

For'age, s. விலங்குணா, GG, இரை. 
For'age, v. மேய்தல், மேய்ச்சல்தேடு 

தல். 
as ravage, கொள்ளையிடுதல். 

For'a-ger, s. விலங்குணாத்தேடுவோன், 
விலங்குக்கிரைசம்பாதிப்போன். 

For'a-ging, s. விலங்குக்கிரைசம்பாதிப் 
பு; கொள்ளை, குறை. 

For-as-much’, conj. uo wie. 
For-bear', v. பொறுத்தல், உலேரபித்த 

ல், விட்வெிடுதல், சதித்தல், தவிர்த் 
தல். 

For-bear'ance, s. பொறுமை, பொறுதி, 
அடக்கம், சகிப்பு, சாந்தம். 

For-bear'er, s. உலோபி, சகி்ப்போன், 
பொறுப்போன், அடக்கமுடை 
யோன். 

For-bear'ing, a பொறுக்கிற, பொறு 
மையுள்ள, சகிக்க, உலோபிக்டறெ. 

For-bid’, 2. a. விலக்குதல், தவிர்த்தல், 

50550, மறித்தல், விரோதித்தல். 
For-bid'dance, 8. விலக்கு, தப மறி 

ப்பு. 
For-bid'der, s. சநிப்போன், bf ioe 

ன், தவிரப்போன். 
For-bid'ding, s. தடுப்பு, மறியல், தவிர் 

க்கை, விரோதிப்பு. 
countenance, வெறுப்புமுகம், விரோ 
தமுகம். 

Force, 8. வல்லமை, பலாற்காரம், ப 
லபந்தம், அடர்ந்தேற்றம், இறுக்கு, 
உரம், உறுதி, ஊக்கம், கட்டாயம், 
தாக்கம், திரம், நெருக்கம், சத்து, வ 
லிங்கம். 

brute, செளரியம், குரம். 
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centrifugal, மையநூக்கம், அபசார 
ம; அபசாரசத்தி. 
centripetal, wமையச்கவர்ச்ச, geen 

ப்பு, அகசாரசத்தி, 
mechanical, இயக்கம், தாக்கம், இய 

ந்திரசத்தி. 
moral, வைதிகசத்துவம், திவ்வியப் 
லம், சத்தியபலம். 
as an army, சேனை, படை, இராணு 
வம். 
as effort, விசை, யலம், சத்து, பிர 
யாசம். | 
as efficacy, சாரம், பலம். 
as momentum, யொறுப்பு, தாக்கம், 
சத்து. | 

as validity, தத்துவம், செல்லுந்தன் 
மை. 
of fire, ரெருப்பின்சத்து, ரெருப்பி 
ன்அகோரம். 
to be in force, செல்லுதல், வழங்கு 
தல், பெலங்கொண்டு£டத்தல். | 

Force, v. a. பலபந்தம்பண்ணுதல், இ 
அக்குதல், கட்டாயம்பண்ணுதல், நெ 

றுக்குதல். 
apart, பெயர்த்தல், பிரித்தல், பிளத் 
தல். 

out, &c., தள்ளுதல், அரத்துதல், பிது 
க்குதல். 
up or open, பெயர்த்தல், திறத்தல். 
the ripening of fruit, sனியப்பண் 
தல், பழுக்கப்போடுதல். 
to ravish, வலேரற்காரமாய்க்கற்பழி 
த்தல், பலாற்காரம்பண்ணுதல். 

For'ced, ad. பலபந்தம்பண்ணப்பட்ட, 
வலோரற்காரமாய்த்தள்ளின. 
meaning, வலிந்துகோடற்பொருள். 

For'ced-ly, adv. வலோற்காரமாய், வில் 
லங்கமாய். 

Force'ful, a. வலோற்காரமாய்த்தள்ளப் 
பட்ட, பலபந்தமான, பெலன்கொ 
ண்ட. 

Force'ful-ly, adv. வலோற்காரமாய், பெ 
லனாய், பலபந்தமாய். 

Force'less, a. பெலனற்ற, உரமற்ற. 
Forceps, s. இடுக்கி, குறடு, EG. 

of a goldsmith, இலைக்குறடு, 
for teeth, சந்தகருஷணி, பல்வாங்கி, 

. பற்பிடுஙகி, 
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For'cer, s. பலபந்தம்பண்ணுவோன், தீ 
ள்ளுவோன், நீர்சாம்பி, பிதுக்குவது. 

For'ci-ble, a. சொல்வன்மையான, பெ 
லனான, தாக்கத்தக்க, தைக்கத்தக்க, 

For'ci-ble-ness, s. பெலன், பலப்பு. 
For'ci-bly, adv. பெலனாய். 
Forcing, s. பலபந்தம்பண்ணுகை, தள் 

CFOS. 
For'ci-pa-ted, a. குறவெடிவான, கொ 

டிறியல்பான. 
Ford, s. இறக்கம், அறை, ஆற்றிறக்கம், 
Ford, v. a. ஆறுகடத்தல், தாண்டுதல். 
Ford'a-ble, a. sடக்துபோகக்கூடிய, 

தாண்டிப்போகக்கூடிய. 
Fore, a. முன், முதல். 

_ Fore, adv. (in composition.) மன், ஐ 
ன்னை. 

Fore'arm, 8. முன்னங்கை, முன்கை. 
Fore-irm’, ». a. யுத்தத்திற்கு ஆயுதசேக 

ரம்பண்ணல். 
Fore-bode', v.a. குறிகாட்டுதல், குறிகா 

ணுதல், முன்னறிதல், வருங்காரியங் 
கூறல். 

Fore-bod'er, s. சகுனி, முன்னறிவிக்ி 
.றவன், குறிகாரன். 

Fore-bod'ing, s. நிமித்தம், முன்னறிவி 
ப்பு, முன்னெச்சரிப்பு.. 

Fore'cist, 8. முற்குழ்ச்சி, பரசிந்தியம். 
Fore-cist', v. a. முன்தியானித்தல், மு 

ன்யோசித்தல், பரசிக்தியஞ்செய்தல். 
Fore-cist’er, s. முற்குழ்ச்சிக்காரன், மு 

ன்யோசிப்போன். 
Fore’cas-tle, s. sப்பலின்முற்றட்டு, க 

ப்பலினமுன்னறை. 

Fore-cit'ed, a. முன்சொல்லப்பட்ட, 
மேற்கோள்காட்டப்பட்ட. 

Fore-close’, v.a. தவிர்க்குதல், "368 
ல், sieve diane: தடுத்தல். 

Fore-clos'ure, s. அடைப்பு, தடிப்பு. 

Fore'deck, s. முன்னணியமேலச்சு, க 

ப்பல்மேற்றட்டின்முற்பக்கம். 

Fore-doom’, v. a. முன்னியமித்தல், ம 

ன்தாத்தல், சபித்தல். 

Fore'-end, 8. முற்றலைப்பு. 
Fore'fa-thers, s. (pl.) முற்பிதாக்கள், 

.. முன்னோர்கள், மூதாட்கள். 
Fore-fend', ». a. த॥uடைபண்ணுதல், தடு 

த்தல், காத்தல். 
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Fore-fin'ger, s. ஆட்காட்டி.விரல், தற்ச 
னி, சுட்டிவிரல். 

Fore'-foot, s. முற்கால், முன்னங்கால். 
Fore'front, s. முன்புறம், முன்பக்கம். 

of an army, முன்னணி, முற்படை. 
Fore-go', v. a. AOS, நீத்தல். 

as forbear, to take, enjoy, &c., அனு 
பவியாமல்விடுதல், நீத்தல், அறத்தல். 
as lose, இழத்தல். 

Fore-go'er, s. இழற்துவிடுவோன், விட் 
டுவிடவோன், முன்போவோன். 

Fore'ground, s. முற்புறம், முற்றம். 
Forehand, ஏற்கெனவான, மு 
Fore'hand-ed, “ ந a oring 

free from debt, slன்நீங்கின, தே 
றின. 

Forehead, s. நெற்றி, அதல், பாலம், இ 
லலாடம். 
as impudence, வெட்கமின்மை, கோ 
ட்டமினமை. 

For’eign, a. அன்னிய, பர, புற; பரா 
தீனமான, புறம்பான, புறதேசத்தி 
லுள்ள, இசையாத. 

For'eign-er, s.. அன்னியன், பிறதேச 

த்தான், பரதேசத்தான், பரதேசி, மி 

லேச்சன். 

Fore-judge’, v.a. முன்னிதானித்தல், மு 

ன்தர்த்தல், குறித்ததவணையில்வராத 
தினால்வழக்கைத்தள் ளுதல். 

Fore-know’, v. a. முன்னறிதல், முன் 

னுணர்தல், முன்காண்டல், 

Fore-know’a-ble, a. முன்னறியக் கூ 

டிய, முன்னுணரக்கூடிய. 
Fore'know’er, s. மன்னறிவோன். 

Fore-knowl’edge, s. முன்னறிவு, முன் 

னுணர்ச்ி, எதிர்காலஅறிவு. 

Fore'land, s. தேசமுனை. 

Fore'lock, s.நெற்றிக்கு முன்னுரோமம், 

மத்தகமயிர், முன்னெற்றிமயிர். 

Fore'man, s. த’oைவன், முகாரி, முதலா 

ஸி, காரியத்தலைவன். 

of a jury, நியாயமத்தியட் சத்தலைவ 

or, அக்கிரமத்தியட்சன். 

Fore'mist, s. முற்பாய்மரம், 

Foremost, a. முக்தன, முன்னேறிய, 

தலையான, சிரேஷ்ட. 

Fore'nam-ed, a. மன்சொல்லப்பட்ட. 
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Fore'noon, s. முன்னேரம், காலமே, ம 

தீதியானத்துக்குமுன், 
this forenoon, இன்றுகாலமே, இன் 
அழமுன்னோம். 

Fo-ren'sic, a. ியரயத்தலத்திற்குரிய, 
Fore-or-dain’, v. a. முன்குறித்தல், ® 
மியி முன்விதித்தல், முன் 
விபித்தல். 

Fore-or-di-na’tion, s. வில்ல 
ன்னியமிப்பு, பூருவறிதானிப்பு, பூரு 
வநிரூபணம். 

Fore'pirt, s. முற்பக்கம். © 
Fore'-quar'ter, s. முன்னந்தொடை, 

(POT FES). 

Fore'rank, s. முன்னணி, தூரி. 
Fore-run', v. a. முன்னோடுதல், தூது 

போசல். 

Fore-run'ner, s. தூதன், முற்றூதன், வ 

றுனதையறிவிப்போன், முன்னேடி , 
முற்குறிப்போன். 

Fore'sail, s. sப்பலின்முத்பாய். 
Fore-say', v. a. முன்னறிவித்தல், வரு 

A FIG TE SFO. 
FOre-see’, v. 4. முன்காணுதல், முன்ன 

SOX, முன்னுணர்தல். 
Fore-seer', s. மதற்காண்போன், முன் 
' னறிவோன், முன்னுணர்வோன், தர் 

க்கதரிர 

Fore-shad'ow, v. a wன்னேறக்காட்டு 
தல், முன்னர்க்காட்டுதல். 

Fore-show’, ». a. குறிகாட்டெல், குறி 
சொல்லுதல், முன்னர்க்காட்டுதெல். 

Fore'show'er, s. மன்னறிவிப்பேன், 
குறிசொல்லுவோன். 

Fore'sight, s. saரரதிட்டி, முன்னுணர்ச் 
சி; யூகம். 

Fore'skin, s. 

தோல். 

For'est, s. காட, வனாந்தரம், கானம், 

கான், கானகம், சோலை, வனம், வி 
பினம். 
thicket, அடர்க்தகாடு, 

For'est, a. s1@orar, காட்டிலேயிருக்கி 
2, காட்டிக்குரிய. 

Fore-stall’, v. a. முன்கையாடுதல், மு 
ன்னமேபிடித்தல், முன்னேதடுத்தல். 

Fore-stall'er, s. Yதற்கையாடுவோன். 
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Fore-stalling, s. sol பண்ணுகை, wp 
தற்கையாடுகை, 

Fore'stay, s. முற்பாய்மாநுதிக்கயிறு. 
Fot’est-er, 8. வன்சஞ்சாரி, வனவாசி. 
Fore’taste, s. முன்னுறு, முன்னுணர் 

ச்சி, பரானுபவம். 
Fore-taste’, v. 4. முன்னுருசிபார்த்தல், 

முன்னுணா்தல், முன்னனுபவித்தல், 
Fore-tast’er, 8. முன்னுருசக்கிறவன். 
Fore-tell’, v. a. மன்னறிவித்தல், தர்க்க 

தரிசனஞ்சொல்லுதல். 
by astrology or astronomy, sணித்த 
ல், குணித்தல். 

Fore-tell’er, s. Yன்னறிவிப்போன், த 
ர்ச்கதரிி. 

Fore'thought, s. முன்னறிவு, முன்னெ 
ண்ணம். 

Fore-to’ken, 8. முன்னடையாளம், மு 

ற்குறிப்பு. 
Fore-to/ken, v. 4. முன்னேறக்காட்ட 

ல், முற்குறித்தல். 
Fore'top, 8. முன்னந்தலையுரோமம், மு 
க்க கப்பல்மேற்றளம். 

For-ev'er, adv. நித்தமும், சதாகாலமும். 

Fore-warn’, v. a. எச்சரித்தல், முன்னே 
றச்சொல்லிவைத்தல். 

Fore-warn'ing, s. எச்சரிக்கை, எச்சரி 
ப்பு, முன்னறிலிக்கை. 

Forfeit, s. இழப்பு, நட்டம், தண்டம், 
குற்றம், அபராதம். 

For'feit, v. a. இழத்தல், அபராதங்கொ 
டுத்தல். 

For'feit-a-ble, &. அபராதப்படவேண் 
டிய, இழந்துபோகக்கூடிய, நட்டம் 
போகக்கூடிய. 

For'feit-er, s. குற்றப்படுவோன், அக் 
னைப்படுவோன், தண்டி க்கப்படுவோ 
ன், நட்டப்படுவோன், இழந்துபோ 
வொன். 

For'feit-ure, s. கட்டம், இழந்துவிடப் 
பட்டது. 

Forge, s. உலை, உலைக்களம், கொல் 
ல்லை. 

Forge, v.a. உலோகங்களைக்காய்ச்மயெ 

டித்தல். 
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lies, பொய்தொடுத்தல், வைப்புககட் 
டப்பண்ணுதல், கதைகொடுத்தல். 
to counterfeit, sள்ளஞ்செய்தல், கட் 
டெல், எடுத்துத்தொடுத்தல் , போலிசெ 
ய்தல். 

Forg'ed, a. வைத்துக்கட்டின, காய்ச்சி 
யடிக்கப்பட்ட.. 
bond, கள்ளச்ட்டு, கள்ளவுறுதி. 
document, பொய்ச்சாதனம், பொய் 

யுஐதி, 
signature, sள்ளக்கையெழுத்து. 

Forg'er, s. உண்டாக்குவோன், கதை 
சொடுப்யோன் கதைகட்வோன். 

Forg'er-y, s. உண்டாக்குகை, கட்டக் 
கூட்டு, கள்ளம், தொடுப்பு, சோரப 
த்திரகாரகம். 

For-get',v.a. மறத்தல், அயர்த்தல், பொ 
ச்சாத்தல். 

For-get'-me-not', s. ஒருவகைப்பூ. 
For-get'ful, a. மvறவியான, பொச்சாப் 

பான, அயர்தியான. 
For-get’ful-ness, s. பொச்சாப்பு, மறவி 

க்குணம், இழுக்கு, மறப்பு. 
as negligence, அயர்தி, அசட்டை, 
நிற்சிந்தனை. 

For-get'ter, s. vறவிக்காரன், ஞாபகவி 
னன், அ௪ட்டைக்காரன்.. 

For-giv'a-ble, a. wன்னிக்கப்படக்கூ 
டிய. 

For-give’, v. a. பிழைபொறுத்தல், மன் 
னித்தல், குற்றம்பொறுத்தல், FHSS 
ல், பொறுத்துவிடுதல். 

For-give'ness, s. பொறுதி, சகிப்பு, ம 
ன்னிப்பு. 
of sin, பாவப்பொறுப்பு, பாவமன்னி 
Oy, பாவப்பொறுதி. 

For-giv'er, s. பெொறுதிபண்ணுவோன், 
மன்னிப்போன். 

For-giv'ing, a. மன்னிக்க, இரங்கு 
திற, பொறுக்நெ, இரக்கமுள்ள. 

For-got'ten, a. (see Forget.) மறந்த, 
Fork, s. சவர்முட்கருவி, முள்ளு. 

of a tree, &c., sவர், கவை. 

Fork, v. a. seteplugluiies 
தல். 

Fork, v.n. sவைத்தல், கப்புவிதெல், க 
வர்ச்சல், கவைகொள்ளுதல், வளைத் 
தல். 
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Fork'ed,a.sவர்கொண்ட; கவர்விட்ட. 
branch, கவர், கப்பு, களை. 
stick, sவர்த்தடி . 

Fork'ed-ly, adv. sவையாய், கவராய். 
Fork'ed-ness, s. sa@a, கவர். 

Fork'y, a. sகவையுள்ள, கவருள்ள. 
For-lorn’, a. அந்தரித்த, ஆதரவற்ற, து 

ணையந்ற, தீனித்த. 
hope, sகடரைக்கருமாம்பிக்கை. 
person, ஏழை, அந்தரித்தவன், 296 

தன், அகதி 
to be forlorn, அக்தரித்தல், தனித்தல், 
அனதைப்படுதல். 

For-lorn’ness, 8. தனிமை, அந்தரிப்பு, 
அனாதம், கேவலம். 

Form, 8. உருவம், வடிவம், ஆகிருதி, 
கோலம், சாங்கம். 
ceremony, சடங்கு, கறியாசாரம். 
likeness, பாவனை, சாயல். 
method, manner, பேக்கு, வகை, வி 
தம், மாதிரி. 
order, சட்டம், PERE? ௪ sak கால். 
as mould, கமா, மாதிரி, வி 
in printing, Sot, sete கு, 

Form, v. a. உருவாக்குதல், சிருட்டித்த 
ல், படைத்தல், ஒழுங்குப்படுத்தல். 

ant-hills, புற்றெடுத்தல். 
a plan or model, சட்டங்கட்டெல், 
கருக்கட்டதெல், அருவங்கட்டுதல். 
beds in a garden, பரத்திகட்டதெல். 
heaps, குவித்தல். 
ridges in rice-fields, வரம்புகட்டதெல். 
an opinion or judgment, மு£சஏப்புக் 
கட்கதெல், தீர்ப்புக்கட்தெல்; கருதுத 
ல், துணிதல். 
moulding in masonry, sம்பிகட்டுத 
ல், கபேோதங்கட்டுதல். 
a mould, as a brazier, sகருக்கட்தெல. 
marriage alliances, சம்பந்தங்கலத் 

தல். 

vain projects, eணெடுப்பெடுத்தல். 
stacks of corn, பேரர்ஏற்றுதல், குடு 

குவித்தல், குட கெகுதல். 
in arow, அடுக்குதல், அணியணியா 
ய்வைத்தல், நிரைத்தல். 
into balls, pills, &c., உருட்செல், தி 
ரட்டதெல், குயிக் 
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a false story, தொடுத்தல், கட்டுதல், 
கசோத்தல். 

Form, v. n. உண்டாகுதல், 

as butter, வெண்ணெய்திரளுதல். 
as circles in water, சழித்தல், சுழலு 
தல். 
as concretions, &c., Armுதல், பிண் 
டமாதல. 

as young fruit, பிஞ்சுபிடித்தல், குரு 
ம்பைகட்டுதல். 
as water in pustule, Gீர்கட்டுதல்,நீர்பி 

டித்தல், சீழ்பிடித்தல், சதற்கட்தெல். 
as mould by damp, cobwebs, dust, 
Xe. பூஞ்சுகட்தெல், பூஞ்சு பிடித்தல், 
பாசிபிடித்தல். 
as phlegm, கோழைகட்டுதல். 
as rust, கறைகட்டுதல், கறைபிடித் 
தல். 
as pimples, பருக்கொள்ளுதல். 
as scabs on an ulcer, அசறுபிடித் 
தல். de 

as pustules after inoculation, பரல் 
கொள்ளுதல், பால்பிடித்தல். 
as prickly heat, குருப்பித்தல். 
as proud flesh, சவ்வுவைத்தல். 
as film on the eye, சவ்வுபடருதல், 
பசாடுபிடித்தல். 
as puss, சிதற்கட்டுதல், FSG O50. 
as milk, water, flesh, &c., சுரத்தல், 
ஊறுதல். 
as flesh, சசைகொள் கூதல். 
as gap, aperture, hiatus, திறத்தல், பி 
ளத்தல், வெடித்தல், பிரிதல். 
as crea, ஆடைபற்றுதல், ஆடைப 

டர்தல், எடுபிடித்தல். 
as sugar, &c., லிளைதல், உண்டுபடு 
தல். 
as a coat of salt, &e., பூத்தல், படர் 
தல். | | 
as a bile, tumor, sL்டுக்கட்டுதல், இ 

 ரளாதல், கழலைகட்டதெல். 
as blisters, கொப்பளித்தல், கொப்ப 
ளங்கொள்ளுதல். 
as bubbles, கமி ழிகொள்ளுதல். 
as cancerous matter, as cavity, கூ 

வைத்தல். 
as cluster of fruits, @2%veL_@sa, 
as heaps, குவிதல், கும்பமாதல். 
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as hollows, dimples, pits, கழிவிமு 

50, குழிபறிதல், தழும்புபடெல். 
as hollow within a horn, &c., Gp 
ல்விழுதல்,குழாய்பற்றுதல்,சுரைவை 

த்தல், 
flower buds, sண்ணிகட்டுதல், முகை 
கட்டுதல், முகைத்தல், சினைகொள் 

CHEV, அரும்புதல். 
as fruit, காயத்தல், பலன்தருதல். 

Form'al, a. ஆசாரமுள்ள, வேஷமான, 

வழக்கமான, ஒழுங்கான, புறம்பா 
ன௩நடையுள்ள. 

Form’ al-ism, 8. ஒழுங்கு, வழக்கம், ஆ 
சாரம், 

Form'a-list, 8. 
வன். 

For-mal'i-ty, s. சடங்கொழுக்கம், வழ 
க்கம்,வெளிவேஷம், வெளியாசாரம். 
as essence, தன்மை, சத்துவம். 

Form'al-ly, adv. வாடிக்கையாய், ஒழு 
ங்காய், முறைப்படி, ஆசாரமாய், வே 
ஷமாய். 
as essentially, தன்மையாய், அவமா 
ய், சத்துவமாய். 

For-ma'tion, s. உற்பவம், உண்டாகு 
கை, திரட்சியாகுகை. 
in grammar, உற்பவம், பிறப்பு. 

Form’a-tive, a. உருவாக்குறெ, உண் 
டாக்குறெ,  உண்டாதிற. 
in grammar, உற்பவமாக்குறெ, 

மாமாலி, ஆசாரக்கள் 

1 Former, s§ உண்பெண்ணுகிறவன், ௨ 

ருவாக்குவோன், கருத்தன், சிருட் 
டிகன். 

Former, a. முந்தின, பூருவமான, செ 
ன்ற. 
time, பழையகாலம், முற்காலம், பூரு 
வகாலம். 

For'mer-ly, adv. மன்னே, முற்காலத் 
தில், பூர்வீகத்தில், எல. 

Form’ful, a. உண்டாக்கத்தக்க, Seal 

டிக்கத்தக்க, மனோகற்பமரக்கக்கூ 
டிய. 

Formic, a. எறைம்புக்கடுத்த, பிபீவிகை 
க்குரிய, பைபீலத்துக்குரிய. 

For-mi-ca’tion, 8. மvசமசப்பு, ஊருஞ்சு 

வரணை. 

For'mi-da-ble, a. பயங்கரமான, அகோ 

ரமான, அச்சுறுத்தத்தக்க, 
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For'mi-da-ble-ness, s. கெொரடுமை, ௮ 
கோரம்,  பயப்படுத்தத்தக்கதன்மை. 

For'mi-da-bly, adv. பயங்கரமாய், பயப் 
படுத்தத்தக்கவிதமாய், அச்சப்பாடா 
ய், 

Form'less, a. அரூபமான, உரூயில்லா 
த, அந்தங்கெட்ட, சாங்கமற்ற. 

Form'u-la, சட்டம், விதி, விதிவா 
Formule, ‘ ய்பாடுி. 

in church, வலிசுவாசப்பிரமாணம். 

in mathematics, வlெதிவாய், குத்திரம், 

அருவம், விதி. 
in medicine, மருக்துமுறை, மருந்து 
ur Cr mer, 

Form’u-la-ry, s. விதிச்சட்டம், பத்ததி, 

விதி, 
Form'u-la-ry, 4. ஒழுங்கான, பத்ததிமு 
றையான, ஆசாரத்துக்கடுத்த, சடங்கு 
க்கடுத்த. 

Forn'i-cate, v. n. விபசாரம்பண்ணுதல், 
சோரஸ்திரிகமனம்பண்ணுதல். 

Forn-i-ca/tion, s. தூர்த்தத்தனம், விபசா 
ரம். 
in scripture, (figuratively. ) அன்னி 
யதேவாராதனை. 

Forn’i-ca-tor, s. தூர்த்தன், வேரிக்கள் 
வன், காமுகன். 

Forn’‘i-ca-tress, s. தூர்த்தி, வேரி, பரத் 
தை, விலைமகள். 

For-sake’, v. a. விட்வெிதெல், கைவிடு 
தல், cas Ge Sse Qadty விட்பெபிரி 
தல். 

For-sak'en, a. கைவிடப்பட்ட, அந்த 
ரிப்பான, அதை. 
to be forsaken, அந்தரப்படுதல், கை 

விடப்படுதெல். 

For-sak'er, s. sைவிடுவோன், அந்தரிக் 
கவிடவோன். : 

For-sak’ing, s. துறவு, கைவிடுகை, வி 
ட்டுவிகை., 

For-sooth’, adv. மெய்யாய், சத்தியமாய், 
உண்மையாய், நிசமாய். 

For-swear', v. இல்லையென்றாணையிட 
தல், பொய்யாணையிடுதல்., 

For-swear'er, s. பொய்ச்சத்தியம்பண் 
ணவோன்; பொய்ச்சத்தியகாரன். 

Fort, s. கொட்டை, அரண், அடைக்க 
லம். 
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as fortress, அடைக்கலபுரம், அருக 
கம். 

Forth, adv. முந்தி, முன்னே, வெளி 
யே, புறம்பே, அகல. 

Forth'com’ing, வெளிப்படுதிற, 
Forth-is'su-ing, oa ‘ புறம்பே செல்லு 

திற, வருநறெ, வெளிவரத்தக்க. 

Forth-with’, adv. Gowns, கையுட 
னே, சற்சணமே. 

For'ti-eth, a. sாற்பதாம். 
For-ti-fia-ble, a. அrரணாைக்கப்படக்கூ 

டிய. 
For-ti-fi-ca'tion, s. கோட்டை , அரண், 

அலங்கம், காப்பரண். 
For'ti-fi-er, s. அரண்படுத்துவோன், ப 

லப்படுத்துவோன், காப்பாற்றுவோ 

ன். 
For'ti-fy, v. a. அரணித்தல், காப்பாற்று 

தல், பலப்படுத்தல், காத்தல், அணா 
க்கல். 

For'ti-tude, s. தைரியம், திடன்; அணி 
வு; வீரம், ஆண்மை, உரம், கும். 

Fortnight, s. uf@oguaner, இரண்டு 
LD GOLD» 

For'tress, s. கொட்டை, அரண். 
as fastness, ம—oைக்கோட்டை, AGE 
கம். 

For'tress-ed, a. srவலான, ௮ரணினாற் 
SIS UU LL. 

For-tt'i-tous, a. தற்செயலான, இடை 
ச்சம்பவமான, காரத்திராத. 

For-tu'i-tous-ly, adv. தற்செயலாய், இ 
டையிலே, காத்திராதவிதமாய். 

For-tu'i-tous-ness, 8. தற்செயல், இடை 
ச்சம்பவும். 

For-tt'i-ty, s. தற்செயல். 

For'tu-nate, a. சுபமான, சோபனமா 
ன, அனுகூலமான, அதிட்டமுள்ள. 
day, ஈல்லநாள், சுபதினம். 
event, சோபனகாரியம், மங்கலகாரி 
யம். 
sign, நற்சகுனம், நன்னிமித்தம் நற் 

குறி. 
| For’ tu-nate-ly, adv. அதிட்டமாய், ௮ 

னுகூலமாய், கயமாய். 

For'tu-nate-ness, s. vங்கலம், பாக்கிய 
ம், அதிட்டம். 
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For'tune, 5s. திட்டம், ஆஸ்தி, செல் 
வம், பாக்கியம். 

For'tune-hunt’er, s. மிகுசெல்வக்காரி 
யைவிவாகம்பண்ண விரும்புவோன். 

For'tune-less, a. அதட்டங்கெட்ட,பா 
க்கியமற்ற, 

For'tune-tell’er, s. குறிசொல்வோன்; 
நிமித்திகன். 

For'tune-tell’ing, s. நிமித்திகம், குறி 
சொல்லுகை. 

Forty, a. sாற்பது, நாற்பான். 

Forum, 8. நியாயஸ்தலம், பஞ்சீரயம், 
For'ward, v. a. செலுத்துதல், தூண்டு 

ல், முன்னனுப்புதல், அரிதப்படுத் 
தல், உந்துதல். 
a petition, &c., பெட்டிசங்கொடுத் 
தல், மன்றாட்டெக்கொடுத்தல். 

Forward, a. தொடர்ந்கேற்றியான, மு 
யற்சியான, வேகமான, மேட்டிமை 
யான. 
as advanced, முன்னேறின, முந்திவி 
"fhe 

For'ward, 7, முன்னே, abla, 
For'wards, =" § முந்திமுந்தி, 

For'ward-er, s. செலுத்துவோன், முன் 
னேறப்பண்ணுவோன், எவுவோன், 
உய்ப்போன். 

For'ward-ly, adv. அவாவாய், சுறுசுறுப் 
பாய், துரிதமாய், முந்தி. 

 For'ward-ness, s. முயற்சி, வேகம், தயி 
ரியம், திடாரிக்கம், முந்துகை. 
in youth, முதிர்ச்சி, மேட்டிமை. 

Foss, ; 
Posse: bax அகழி, ules. 

Fos'sil, s. தராசத்து, புதையல், புதைம் 
திருக்கும்கிரசவஸ்து. 

Fos'sil, a. புதையலான, இண்டியெடுக் 
கும்நிரசவஸ்துக்கடுத்த. 
coal, Stara, நிலக்கரி, span. 
salt, கல்லுப்பு. 

Fos'sil-ist, s. புதையல்நூலாளி, தராசத் 
துநூலாசிரியன், கிண்டியெடுக்கப்ப 
டும்நிரசவஸ் துநூலாசிரியன். 

Fos-sil-i-za'tion, s. கல்லாகுகை, பிரச 
வஸ்துவாகுகை. 

Fos'sil-ize, v. a. தராசத்துவாக்குதல், நி 
ரசவள்துவாகவிளைவித்தல். 
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Foster, v.a. பெஷித்தல், வளர்த்தல், 
காத்தல், ஆதரித்தல், MN 
ரிபாலித்தல். 
a disposition, வளர்த்தல், இடங்கொ 
டுத்தல். 

Fos'ter-age, s. போஷிப்பு, பராமரிப்பு. 
Fos'ter-broth'er, 5. மS்சணீர்ச்சகோத 

ரன், வளர்ப்புச்சகோதரன், சுவிகார 
சகோதரன். 

Fos'ter-child, s. மS்சணீர்ப் பிள்ளை, வ 
ளர்ப்புப்பிள்ளை, சுவிகாரபுத்திரன். 

Fos'ter-earth, s. அன்னியதேசப்பயிர் 
வளர்ச்சிக்கேற்றமண். © 

Fos'ter-fa'ther, s. வளர்ச்ததகப்பன், வ 
ளர்த்தபிதா, புத்திரசுவிகாரதந்தை, ம 
ஞ்சணீர்ப்பிதா. 

Fos'ter-ing, s. பேரஷிப்பு, வளர்ப்பு. 
Fos'ter-ling, 8. வளர்த்தபிள்ளை, ear 

ரப்பிள்ளை. 
Fos'ter-moth’er, s. வளர்த்ததாய், சுவி 

காரமாதா, மஞ்சணீர்த்தாய். 
Fos'ter-son, s. வளர்ப்புப்புத்திரன், & 

விகாரபுத்திரன். 
Foth'er, s. ஒருநிறை, 
Foul, v.a. அழுக்காக்குதல். 

cloth, பிசக்குதல், ஈலக்குதல். 
water, sலக்குதல். 
to become fouled, ஊத்தையாதல், ம 

லினம்பிடித்தல், அமுக்குப்பிடித்தல். 
Foul, a. ஊத்தையான, கசுமாலமான, 

அருவருப்பான, வெறுப்பான, sve 
தின. 
language, ஊத்தைப்பேச்சு, அசப்பி 
யம், இடக்கர். 
mouthed, சாற்றுவாயுள்ள, ஊற்றுவா 

யுள்ள, அசப்பியவாயுள்ள. 
play, கள்ளவிளையாட்டு, கள்ளம். 
weather, மழைக்காலம், புயற்கால்ம். 

Foul'ly, adv. ஊத்தையாய், அழுக்காய், 
கசுமாலமாய், வெட்கக்கேடாய். 

Foul'ness, s. அழுக்குள்ளதன்மை, ௮ 
முக்குடைமை, குரூரம். 

Found, v. a. அடிப்போடுதல், நிலைப்ப 

டுத்துதல், நிறுத்துதல், உண்டாக்குத 
ல், ஸ்தாபித்தல். 
‘as mould or cast, உருவார்த்தல், 

Foun-da'tion, s. அத்திவாரம், மூலம்; ௮ 

டி, ஆதாரம், தாபரம், நிலை, பம 
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of an institution, &e., spaserQ@ar 

டை, கழகாதனம், கழகவிசர்ச்சனம். 
of a matter, மூலம், பருவம், காரண 
ம், தலைப்பு. 

Foun-da’tion-less, a. அத்திவாரமற்ற, நி 
லையில்லாத. 

Found’er, s. வார்ப்புவேலைகாரள். 
type, ௮ச்சுவார்ப்பொன். 
brass, sன்னான், கஞ்சகாரன். 
of an institution, sசழகாதனக்காரன். 
as an author, ஆக் யோன், ஸ்தாபி 
ப்போன், கட்டினவன். 

Found’er, v. n. sாழுதல், அமிழ்ந்துதல், 

விழுதல், தவறுதல், 
Found'er-y,s. உலோகங்களையுருக்கவொ 

ர்க்கும்வித்தை, உலோகங்களையுருக் 
கிவார்க்குஞ்சாலை. 

Found'ling, s, அனாதபிள்ளை, பெற்றாரி 
ல்லாதபிள்ளை. 

Found'ress, s. sமகாதினஸ்திரி, கல்லூ 
ரியின்ன்கொடைகாரி. 

Fount, ஊற்றுக்கண், ஊற்று, 
Fount'ain, ™ pees உறவி. 

as jet, சீர்பீரிட்டெழும்புகை, குமிழி 
க்கொண்டவெருகை. 
as source, மூலம், ஆதிகாரணம், ஆர 
LOLILO. 

Fount'ain-head, s. 99-450, மூலலு 

DM, மூலம், 
Fount'ful, a. ஊற்றுள்ள, பலவூற்றள்ள. 
Four, a. sாலு, மான்கு, கதர். 

of each, by four, sன்னாலு, ன்னா 
ன்கு. 

Four'fold, a. srான்மடங்கான. 

Four'foot-ed, a. sாற்காலுள்ள. 
Four-hund'red, a. srனூறு. 

Four'score, a. எண்பது, நாலிருபது, ௭ 
ண்பான. 

Four'square, a. சதுரமான, நாற்கதுர 
மான, ௪துூர்ப்புசமான. 

Four'teen, a. பAனMாலு, பதினான்கு, ௪ 
தாத்தசம். 

Four'teenth, a. பதினாலாம், பதினான் 
காம், பதினாலாவதான. 

Fourth, 4. srலாவதான, நான்காவதா 
ன, நான்காம், நாலாம். 
of the whole, sro, கால்வாசி, நாலி 
லொன்று. 
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| Fowrth'ly, adv. cnaranagaw, கநாலாவ 
தாய். 

Fo-villa, s. பூக்தாதிற்றூள், பூஞ்சுண் 

ணத்தின்அண, பராம். 
Fowl, 8. பறவை, பட். 

black skinned, கருங்கோழி. 
domestic, கோழி, வீட்டுப்பட்ி. 
wild, காட்டுக்கோழி, காட்டுப்பட்ி., 
house, கோழிக்கூடு 

Fowl, v.4. பட்சிபிடித்தல், புட்படுத்த 
ல், புட்சியிழத்தல், பட்சிவேட்டை 
யாடல். 

Fowler, s. குறவன், குருவிபிடிக்கிறவ 
ன், குருவிவேட்டைக்காமன், புட்ப 
டுப்போன. 

Fowl'ing, s. கருலிவேட்டை, புட்சிமி 
uy. | 

Fowl'ing-piéce, s. குருவிக்குழற்றுப்பா 
க்கி, 

Fox, 8. குழிஈரி, அழைநரி, ஈரி. 
as cunning person, கருடன், உபா 
யி, வஞ்சகன், குள்ளன், ஈரிக்கள் 
ளன். 
hunter, sரிவேட்டைக்காரன். 

Fox'-chase, 8. sரிவேட்டை. 
Fox’ish, ஈரிபோன்ற, உபாயமுள் 
Fox’y, %, , or. 
Fra'cas, s. சண்டை, சந்தடி, குழப்பம். 
Frac'tion, s. உடைவு, சின்னம், பின் 

னம், முரிவு, தகர்வு, அண்டு, பொல் 
லம். 
in arithmetic, Sழ்வாயிலக்கம், கீழெ 
ண், கீழ்வாய்க்கணக்கு, சிற்றெண், 
அமயிசஎண், பின்னம், சன்னம். 
decimal, or decimated, sசாமிசம், 
SEI corer. 
compound, தொடர்பின்னம். 
improper, தகாபின்னம். 
mixed, சங்கரபின்னம். 
proper, தகுபின்னம். 
reduction of, பின்னமாற்று. 
vulgar, சாதாரணபின்னம். 

Frac'tion-al, a. அமிசத்துக்கடுத்த, Ep 
வாயிலக்கத்துக்கடுத்த. 

Fractious, 6. வெடுவெடுப்புள்ள, கடி 
கடுப்பான, முரண்டான. 

Frac’tious-ly, «dv. வெடுவெடுப்பாய், 
கோபமாய். 

1 
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Frac'ture,s. வெ।ஈப்பு, ஓட்டை, உடை 
aj, தகர்ச்சி, தகர்வு, ரெரிவு, பிளப்பு, 
விடவு. 

Fracture, v. a. உழைத்தல், இடித்தல், 
தகர்த்தல், நெரித்தல், பிளத்தல், முரி 

55%. | 
Frag’ ile, a. கொய்மையரான, நொருக்க 

லான, இலகுவாய்முரியக்கூடிய. 

Frag'ile-ness, F ‘ ரொய்மை, இலகு 
Fra-gil'i-ty, "§ வாய்உடையத்தக்கத 

ன்மை, நெரியக்கூடியதன்மை. 

Frag'ment, s. கண்டம், துணி, துண்டு, 
பங்கு, அிண்டம்,சேஷமானவைகள். 
small, சல்லி, சக்கு, சின்னம், சிறு 
தண்டு, 

Frag'ment-a-ry, a. அண்டுதுண்டான, 
சில்லபொல்லமான, சன்னபின்ன 
wie. 

Fra’gor, 8. கணாரென்றசத்தம், படாரெ 
ன்றசத்தம். 

Fragrance, நறுமணம், பரிமளம், 
Fra'gran-cy, ” ‘ வாசனை, சுகந்தம், ந 

ற்கந்தம். 

Fragrant, a. வாசனையான, நற்கந்தமா 
ன, சுகந்தமான. 
paste, சாந்து, பரிமளக்குளம்பு, நறு 
ங்கலவை. 
powder, பரிமளப்பொடி , சகந்தபஸ் 
மம். 
to be fragrant, மணத்தல், வாசனை 
கொள்ளுல், கமழ்தல், கந்தித்தல். 

Fra’grant-ly, adv. வரசனையாய், சுகந்த 
மாய். 

Frail, a. சளர்சசியான, நொய்ய, Cans 
லான, மெலிவான, பலலீனமுள்ள. 

Frail'ness, நெொய்மை, மெலிவு, த 
Frail'ty, i ‘ ளர்ச்சி. 
Frise, s. அகழ்மதிற்புறத்துக்கடாவின 

இருப்புமுள். 
Frame, s. sட்டுவேலை, சட்டம், இசை 

ப்பு, ஒழுங்கு. 
animal, சரீரக்கட்டு, யாக்கை, தேகம். 
as body, உடம்பு, தேசம், சரீரம். - 
as outlines, பிரதிரேகை, அதிருதி. 
of a door, sதவுநிலை. 
of a picture, &c., சம்பை, சட்டம். 
of mind, தன்மை, குணம், போங்கு. 
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to put a frame on a picture, &c., #10 
பைபோடுதல். 
as skeleton, sங்காளம், முழுவெலு 
LOL]. 

Frame, v. 4. s2Osea, சட்டங்கட்டுத 
ல், பொருத்துதல், உண்டாக்குதல். 
to plan, யொசித்தல், நினைத்துண்டா 

EGS, ஒழுங்குப்படுத்துதல். 
Framer, 8. கட்டுவோன், உண்டாக்கு 

வோன், சிருட்டிகன். 
Frame’-work, s. கட்டுவேலை, இசை 

ப்புவேலை, கம்பைவேலை. 
Framing, s. கட்டுகை, பொருத்துகை, 
இசைக்கை, யூகிக்கை., 

Franchise, 8. இராசமானியம். 
Fran'chise, v. a. (see Enfranchise.) a! 

டுதலைபண்ணுதல். 

Fran'chise-ment, s. விடுதலை, இட்டம். 
Fran-gi-bil'i-ty, s. உடையுர்தன்மை, 

முரியுந்தன்மை. | 
Fran'gi-ble, a. உடையக்கூடிய, முரிய 

தீதக்க, ரொருங்கத்தக்க. 
Frank, 8. ஒர்காணயம். 

a letter, அஞ்சற்செலவில்லாதகாடி 
தம். 

Frank, v. a. ௮ஞ்சற்பணறக்குதல், ௮ஞ் 
சற்செலவுநீக்கல். 

Frank, a. கபடமற்ற, சுத்தமான, வெ 
ளியரங்கமான, உதாரகுணமுள்ள. 

Frank-in'cense, s. குமைஞ்சான், குந்த 
லிக்கம், குந்துராக்கம், குங்கிலியம். 

Frank'ly, adv. கபடமின்றி, இயல்பாய், 
வெளியாய், உதாரமாய், திறந்து. 

Frank'ness, s. வெளிமனம், சுத்தமனம். 
Fran'tic, a. உன்மத்தமான, வெறியுள் 

ள்; மூர்க்கமான. 

 Fran'tic-ly, adv. உன்மத்தமாய். 
Fran'tic-ness, 8. உன்மத்தம், மூர்க்கம், 

உக்கிரசோபம். 
Fra-ter'nal, a. சகோதரமான, சகோதர 

தீதன்மையுள்ள, இனபட்சமுள்ள, ௪ 
கோதரத்துவமான. 

Fra-ter'nal-ly, adv. சகோதரமுறையா 
ய், சகோதரத்தவமாய். 

Fra-ter'ni-ty, s. சகோதரத்தன்மை, ௪ 
கோதாமுறை, சகபந்தம். 

Fra-ter'nize, v. a. சகோதரலஜக்கமாய்க ' 
டத்தல், எகநிருத்தியஞ்செய்தல், 



FRE 

Frat’ri-cide, s.. சகோதரகொலை, சகோ 

தரனைக்கொல்வோன். 
Fraud, s. கபடம், கரவடம், கள்ளம், தி 

ரியாவரம், லேகம். 

Fraud’ful, @ கsகயடமான, கள்ளமான, 
கூட மான. 

Fraud'ful-ly, adv. sள்ளமாய், திரியாவ 
ரமாய், எத்தாய், லேகமாய். 

Fraud'u-lence, வஞ்சகம், 
Fraud'u-len-cy, f 1 ம், GS 

Fraud’u-lent, a. கள்ளமான, கரவடமா 
ன, பட்டிமையான. 
disposition, sபட்புத்தி, குது, கரவ 
டயுத்தி, ரெருட்டுப்புத்தி, செருட் 
க்குணம். 
scheming, உபராயதந்திரம், அபதந்தி 
ரம், கரவடம், துர்யோசனை. 

Fraud’u-lent-ly, adv. sபட மாய், தந்திர 
மாய், எய்ப்பாய். 

Fraught, a. (see Freight.) சமக்றெ, ௬ 
மைகொண்ட , நிறைவுள்ள, நிறைந்த, 
பாரமேற்றப்பட்ட. 

Fray, s. சண்டை, குழப்பம், யுத்தம், இ 
— ருபேர்யுத்தம். 

asarub, தேய்ப்பு. 

Fray, 2. a தேய்த்தல், உரோஞசுதல். 

away birds, &c., அரத்தல், விரட்டு 
தீல், வெருட்தெல். 

கள்ள 

Fréak, s. எழுந்தேற்றம், எழுந்தமான 
ம், லிணெண்ணம், மனப்புட்சி,கெ 
ற்சிதம். 

Fréak, v. a. பலநிறப்படுத்தல். 
Fréak'ish, a. வணைண்ணமுள்ள, நினை 
த்தாற்போழ்றிரும்புநறெ, நிலையில்லாத. 

Freak’ish-ly, adv. எழுந்தபடி, நினைத்த 
படி, ரேர்ந்தபடி. 

Fréak'ish-ness, 8. மனப்புரட்டி, திரிவு; 
எழுந்தபோக்கு, எழுந்தமானம். 

Freck'le, s. om, தேமல், வடு, புள்ளி. 

Freck'led, a. மறுவுள்ள. 

Freck'ly, adv. மvறுவுள்ள, தேமலுள்ள. 

Free, 1.4. கழித்தல், தப்புவித்தல், நீக் 
குதல், பிரித்தல், கட்டவிழ்த்தல், வி 
Ose. 

to. be freed, த் நீங்குதல், விடு 
 தலையாகுதல்.. 
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Free, a. தன்னிட்ட மான, sorapuus 
ன, தன்னிச்சையான, தன்னியல்பா 
ன, விடுதலையான, பந்தமில்லாத, த 
டைப்படாத. 
gratuitous, இலவசமான, கைமாறில் 
லாத, பிரதியுபகாரம்வேண்டாத. 
liberal in expenses, உ௨தாரமான. 
liver, அசனப்பிரியன், பெருந்தன்பி 
ரியன். 
not dull, மக்தமில்லாத, வேகமுள்ள, 
கூரிய, சுனையுள்ள. 

free from tribute, சrசனம், இறையி 
ல்லாதவூர். 
as frank, வெளியான, கபடமற்ற. 
as innocent, குற்றமில்லாத. 

Free-a'gen-cy, s. சயரதனம், தன்னிட் 
டம், சுயவிச்சை, எஷடை. 

Free-a'gent, s. சயாதனன். 
Free'boot-er, s. கொள்ளைக்காரன், பறி 

காரன், குறைக்காரன். 
Free'boot-ing, s. கொள்ளை, குறை, தி 
ரட்ட களவு. 

Freeborn, a. சுயாதனனிடத்திற்பிறந் 
த, சுதந்திரியவானாகப்பிறந்த. 

Free’-cost, s. செலவில்லாதது. 
Free’-heart'ed, a. மனத்தாராளமான , ௨ 

தாரகுணமுள்ள. 

Freedom, s. விடுதலை, தன்னிட்டம், ௪ 
யாதனம், கட்டுப்பாடின்மை, நிபந்த 
ம், பொதம். 
of the will, சயஇச்சை, சுயசித்தம். 
in speaking, சொல்வளம், பேச்சுத் 
தாராளம், பேச்சத்திராணி, பேச்சுவ 
ல்லமை. 
as candor, தாராளம், மனத்தெளிவு. 
as improper familiarity, மரியாதைத் 
தாழ்ச்சி, ஒழுங்கன்மை. 

Free’hold, s. நிக்தஆட் ச, சொர்தஆட் A. 
Free'hold-er, s. சுதந்திரன், சொர்தஆட் 

சிக்காரன். 
Freely, adv. இட்டமாய், தடையின்றி, 

மனதார, தாராளமாய், இலவசமாய்... 
Freeman, s. தன்னிட்ட முள்ளவன், ௬ 
win S Cor oor « 

Free'ness, s.. தாராளம், தன்னிட்டம், 
இலவசம். 

Free'-school, s. சருமப்பள்ளிக்கூடம், 
T 24 
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Free’stine, s. வேலைசெய்யப்படத்தக்க 
கல்லு, வேலைக்குவர்தகல்லு, மாக் 
கல். 

Free'think-er, s. அவிசுவாசி, வேதவி 
ரோதி. 

Free'think-ing, s. அவிசுவாசம். 
Free-will’, s. சன்னிட்டம், தன்னிச் 

சை, சயாதனம். 
Freeze, v. a. உறைவித்தல். 
Freeze, v. n. உறைதல், இறுகுதல், தடி 

த்தல், கூதலோடுதல். 
Freight, s. கேள்வு, கேள்வுப்பணம், ௮ 

அதரம். 
as cargo, lading, ஏற்று, ஏற்றுமதி. 

Freight, v. a. ஏற்றுமதிபண்ணுதல், ஏற் 

அதல், சுமத்துதல். 
Freighter, s. ஏற்றுமதிபண்ணுவோன். 
French-horn’, s. கொம்புவாத்தியம், இ 

ரலை. 

Fren'zi-cal, d. பைத்தியமான, உன்மத் 
தமான. 

Fren'Zzy, 8. பைத்தியம், உன்மத்தம், மத் 

தம், பித்தம். 
religious, மதவெறி, மதோன்மத்தம். 

Frée'quen-cy, 8. பலதரம்வருகை. 
Fre-quent’, v. a. ஊடாடுதல்; பலகாற் 

போய்க்காணல், பலகாலணுகுதல், 
பலமுறைதரிசித்தல், சஞ்சரித்தல், ௩ 
டமாடுதல். 

Frequent, a. இடையிடையான, அடி 
க்கடியான. 

Fre-quent'ed, a. அரடக்கடிபோன, நெ 
ருங்கிவந்த, பழக்கமான. 
place, பலகரற்கூடுமிடம், அடிக்கடி 
கூமமிடம். 

Fre-quent’er, s. பலதரமும்வருபவன், 
அடிக்கடிவருபவன். 

Fre-quent/ing, s. ஊடாட்டம், சஞ்சா 
ரம், பரிமாற்றம், அடிக்கடிவருகை. 

Fré’quent-ly, adv. பலமுறையும்,இடை 
மிடையே, அடிக்கடி, வாடிக்கை 
யாய். 

Fres'cades, 8. சரoைப்பாதை. , 
Fres'co, s. குwளிர்மை;, நிழல், குளிர்ந்த 

குடிரீர். 
in painting, மங்ினநிறமானபடம். 
in plastering, சுவர்க்குவன்னமூட் 
கை, சுவர்க்சோலம், 
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Fresh, a. புதிய, ஈவமான, புது. 
as brisk, துரிதமான, சக்கிரமான, 
வேகமான, சாக்கிரதையான. 
as Cool, தண்மையான, ஈரமான, ப 

சுமையான, குளிர்ந்த. 
as pure, சத்த; த்வா? அய, த 
ய்ய. 
as sweet, இனிய, மதுரமான, மதுரி 

தீத, தீம், ல்ல. I 
not salt, உப்பில்லாத,  உவர்ப்பில் 
லாத. 
fish, meat, &c., பதனழியாதமின், 
ஊசாதமின், செவ்வையீன். 
water, சத்தசலம், நன்னீர். 

Fresh’en, v. a. குளிர்மையாக்கல், மதுர 
மாக்குதல், அய்தாக்கல், உப்புமீக்கல். 

Fresh’es, 8. ஆற்றுமீர்உப்புகரோடுசேரு 
கை, ஈீர்ப்பெருக்கு. 

Fresh'et, s. ஆற்றுப்பிரளயப்பெருக்கு, 
ஆற்றெடுப்பு;, பிரளயம், நன்னீர்௮ 

வி. @ 
Fresh'ly, adv. ஈவமாய்; புதிதாய், குளி 

ர்மையாய், தூய்தாய். 
Freshman, 3. புதுத்தொடக்கக்காரன், 

புதுப்பழக்கக்காரன். 
in schools, sவமாணாக்கன். 

Freshness, 8. புதுமை, துரிதம், வேகம், 
தண்மை. 

of vegetation, செழுமை, பசுமை. 
freedom from salt, 2.வர்ப் பின்மை. 

Fret, s. எரிச்சல், கலக்கம், மனக்குழ 

ப்பம், யாழிசையைத்திரிக்குஞ்சிறு 
கம்பி. 
on water, Fீர்ச்சலனம். 

Fret, v. a. தேய்த்தல், உரைஞ்சுதல், வீ 
ணைமீட்டல். 
as corrode, gnaw, அரித்தல், தின்ன 

ல், அறுத்தல். 
as variegate, uபலவன்னங்கொடுத்தல். 
as tease, அலட்டுதல், அரிகண்டப்ப 
டுத்துதல், கோப: ட்தெல். 

Fret, ». n. எரிதல், பாங்குதல், மூளுத 
ல், சிதைதல், தேய்தல் ,;உரைதல்,கோ 

பித்தல். 
| Fret’ful, a. எரிப்பரன, வெடுவெடுப்பா 

or, கோபமான. | 
to be fretful, எரிப்பெடுத்தல், கடுத்த 
ல், கரித்தல், வெடுவெடுப்பாதல்., 
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Fret'ful-ly, adv. வெடுவெடுப்பாய், சோ 
பமாய். 

Fret'ful-ness, s. கரிப்பு, வெடுவெடுப் 
பு; முறுக்கம். 

Fret'ten, a. தமும்புள்ள, மறுவுள்ள, தே 
ws. 
pock, வைகுரித்சமும்புள்ள. 

Fret'ter, s. வெடுவெடுப்பானவன். 

Fri-a-bil'i-ty, s. கொருங்கக்கூடியதன் 
மை. 

Fri'a-ble, a. கொருக்கலான, முறுனெ, 
முறகுபதமான, நரொருங்கத்தக்க, தூ 

ளிக்கத்தக்க. 
Friar, 5. விரதன், சன்னியா௫9, susp). 
Fri’ ar-like, © சன்னியாசிபோன்ற , 
Friary, ' $ சன்னியாவேஷமு 

ள்ள, அறவிக்கடுத்த. 
Frib'ble, s. séீசன், கழ்மகன். 
Frib'ble, a. sீசமான, கீழ்மையான. 
Fric-as-see', s. பெொரித்தஇறைச்டி, 
Fric-as-see’, v. a. இறைச்சபொரித்தல். 
Fric’tion, s. தேய்ப்பு, உரைப்பு. 
Friday, s. வெள்ளிக்கிழமை, சுக்கிரவா 

ரம். 

good, இறிஸ்துமரித்தநாள். 
Friend, s. உறவன், உற்றானவன், 8 

னேகிென், மேசன், ஈயவான், தோழ 
ன், அடதெதவன், நண்பன், யித்துரு. 
female, சங்காத்தி. 
as assistant, தணைவன், உபகாரன், 
உபசாரி, கூட்டாளி. 
friends and associates, Aனேதிதர், 
சேர்ந்தார், உற்றார், சோழர். 

Friend, v. a. (see Befriend. ) அணைசெ 
ய்தல். 

Friend'less, a. அந்தரிப்பான, துணையி 

ல்லாத, உதவியில்லாத, அநாத., 
person, ஏழை, அந்தரித்தவன். 

Friend'li-ness, s. சsவாசம், சார்பு, Cs 
சம், பட்சம், உறவு, சனேகிதம், ஈட் 

பு; அன்பு. 
Friendly, adv. சகவாசமாய், நெசமாய், 

பட்சமாய், சார்பாய். 
to be friendly, உறவாடுதல், ஒத்திரு 

தீதல். 
Friendship, 8. உறவு, னேடதம், ஈட் 

U5 அன்பு, இணக்கம், வ, சங் 
காத்தம், கொள்கை, 
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to live in friendship, சங்கரச்தமாய் 
வாழுதல். 
to be in friendship, ஒத்துவாமுதல், ஐ 
கீகமாயிருத்தல். 

Friéze, 2 ஆட்ரோமப்புடைவை,க 
Frize, ~ ம்பளியின்சிம்பு. 

in architecture, பட்டை, போதி 
கை. 

Frig'ate, s. சண்டைக்கப்பல், போர்ம 
ரக்கலம், போர்க்கப்பல். 

Fright, s. கில், திகைப்பு, இடுக்காட் 
டம், ஏக்கம், கலக்கடி, கெடி, பயல் 
கரம். 

Fright, மல கண்ட், விரட்டு 
Fright’en, தல், திகைக்கப்பண் 

தல், திடக்டெப்பண்ணுதல், பய 
முறத்துதல், கலக்குதல். 

to be frightened, «ஙகுதல், இடுக்கி 
தெல், அச்சுறல், வெருளுதல். 

Fright'ful, a. அஞ்சத்தக்க, பயங்கரமா 
ன, தில்கொடுக்கிற. 

Fright'ful-ly, adv. பயங்கரமாய். 
Fright'ful- ness, 8. திகைக்கப்பண்ணத் 

தக்கதன்மை. 
Frigid, a. குளிர்ந்த, தளமான, தண் 
மையான, அனவில்லாத, மந்தமான. 
zone, சீதளபூமி,; ீதளசக்கரப்புறம், 
சைத்தியலெவலயம். 
to be frigid, கGு—ளிர்தல். 

Fri-gid'i-ty, 8. குளிர், கூதிர், சீதம்; கு 
ளிர்மை, குளிர்ச்சி. 

Frig’id-ly, adv. குளிராய், சீதளமாய், ம 
நீதமாய், உருக்கமின்மையாய், வே 
ண்டாவெறுப்பாய். 

Frig'id-ness, s. குளிர், சீதளம், மந்தம், 
அனலின்மை. 

Frig-o-rific, a. கGுlளிரச்செய்கிற, தண் 
மையாக்கு நெ; சீதளமாக்கு Go. 

Frill, s. குஞ்சம்; அருகணி, அண்டை 
யலங்காரப்பட்டை. 

Frill, v.n. அசைதல், ஈடுங்குதல்,; அடு 
தல். 

Fringe, s. கொய்சகம், அலங்காரம், சா 
லம், தொங்கல், அருகுத்தூக்கம், J 
ருகுத்தொங்கணி. 
gold or silver, சரிகை, கெண்டை, 
சரிகைக்குஞ்சம். 

Fringe, v. a. தொங்கலாலஐங்சரிச்தல். 
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Fring'y, a. தொங்கலுள்ள. 
Frip'per, பழம்புடைவைவியா 
Frip'per-er, ¢ wil. 
Frip'per-y, 8. பழம்புடைவை, பழந்து 

ணி, கந்தை, பழையபுடைவைவியா 
பாரம். 

Frisk,s. சேட்டை, களியாட்ட, அள்ளு. 
Frisk, v. n. குதிகொள்ளுதல், சேட்டை 

பண்ணுதல், அள்ளுதல், அள்ளிவிளை 

யாதெல், குதித்துக்கூத்தாடுதல். 
Frisk, a. துரிதமான, அடிதுடித்த, குதி 

கொள்ளுறெ, களிப்பான. 
Frisk’er, s. சேட்டைக்காரன், அடியா 

ட்டக்காரன். 
Frisk’et, s. அச்சடிக்குஞ்குத்திரத்தின்ப 

டல். 
Frisk'ful, a. தள்ளாட்டமான, குதியா 

ட்டமுள்ள. 

Frisk'i-ness, s. சேட்டை, தள்ளாட் 
டம், தடியாட்டம. 

Frisk'ing, அள்ளு, விளையாடு 
Frisk'y, * “4 சிம்புறெ. 

Frit, s. கண்ணாடியுண்டாக்குந்தூள், ப 

ளிங்குண்டாக்கும்பஸ்மம். 

Frith, s. சமுத்திரக்கால்வாய், நீர்க்கால்; 
கழிமுகம், காயல். 

Frit'ter, s. பண்ணிகாரம், தோசை, ௮ 

ண்டு, அரும்பு. 
Frit'ter, v. a. தண்டித்தல், கத்தரித்தல், 

தகர்த்தல். 
away time, நெரம்போக்குதல், வீணி 
லெநேரங்கடத்தல். 

Fri-vol'i-ty, s. (see Frivolousness.) &) 
ஞசில்த்தனம், அற்பம். 

Friv'o-lous, a. Aறுமையான; கஞ்சா 
ன, அற்பமான, சொற்பமான. 
matter, சசொற்யமிவாே ல்; கிஞ்சிற்கா 
ரியம், 

Friv'o-lous-ly, adv. Aறமையாய், அற்ப 
மாய், சொழற்பமாய். 

Friv'o-lous-ness, s. Aறுமை, சொற்பம், 
அற்பம். 

Friz, மயிர்சருட்தெல், மயிர் 
Friz'zle,  ~ ¢ முறுக்குதல். 

frizzled hair, சருள்மயிர். 

Fro, adv. அகல, தள்ளி, விலக. 
to and fro, இங்குமங்கும். 
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Frock, s. கSசுகம், மேலங்கி, குப்பா 
யம், மீக்கோள். 

Frog, s. தவளை, தேரை, சாலூரம், சா 
சிபம், பிலவங்கம். 
a small and slender species, தேரை. 
spawn, தவளைச்சினை , தவளையின் ௧௬. 
in farriery, (see Frush.) பிள்ளைக்கு - 
ளம்பு, உட்குரம். 

Frolic, sinh pre விளையாட் 
Froltick, *" டு, நளினம், சரசம். 
Frolic, 4 குதிகொள்ளுதல், அ 
Frol'ick, ” ள்ளாட்டம்பண்ணுத 

ல், கத்தர்] அள் ளுதல். 
Frol'ic-some, a. துடினமான, நளின 

மான, அள்ளாட்டமான. 
to be frolicsome, குl்லிவிகுத்துதல் , 
படிடிசெய்தல்., ~ 

Frol'ic-some-ly, adv. prerer nists} 
சரசமாய், விளையாட்டாய். 

Frol'ic-séme-ness, s. sளி, களிப்பு, தி 
ரியாவரம், துடியாட்டம். 

From, (prep. ) berm, இருந்து, விட்டு, 
இல், இன், தொட்டு, தொடங்கி. 
above, மேலேயிருந்து. 
time, or place, தொட௫ுத்து, முதல், மு 
தற்கொண்டு, 
within, உள்ளேயிருந்து. 

Frond, s. இலைநரம்பு, காம்பு, ஓலை. 
Front, s. எதிர், நேர், ன்ற முகம், 

முகப்பு. 
as forehead, face, நெற்றி, மத்தகம், 
இலலாடம், முகம், அதல். 

as fore part, முன்புறம், முகப்பு. 
as before, எதிர், ரேர். 
as van of an army, மன்னணி,கொ 
டிப்படை, தூசிப்படை, நெற்றிப்ப 

டை. 
slope ofa roof, ca முன்சா 
ய்ப்பு. 

vate, தலைக்கடை, ரயில்! கடை 
தீதலைவாசல். 

yard, முற்றம்; வெளிப்புறம், வெளி 

முற்றம், முன்றில். 
as impudence, இடும்புத்தனம், காண 

க்கேடு, விமானம், அவமதி. 

Front, v. a. எிர்த்சல், சேத நேர் 

தல்; எதிராய்நிற்றல். 
Front, v. n. ரேர்முகமாய்நிற்றல். 
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Fronval,'s. சட்டியாபரணம், நெற்றிச் 
சுட்டி. 
bone, நெற்றியெலும்பு. 

Front’al, a. நெற்றிக்குரிய. 

Front'a-ted, a. பரக்துவளருறெ, படரு 
நெ, 25915). 

Front-ier', s. தேசத்தினெல்லை. 
Front'is-piéce, s. முகப்பு, முதலேட்டு 

க்கெதிர்ப்படம். 
Front'less, a. கூச்சமற்ற, காணமற்ற, 

அபிமானமற்ற. 
Front'let, s. ஓடை, நெற்றிப்பட்டம், 

சுட்டியாபரணம், திலகம், அதற்குறி, 
அதலணி. 
horizontal, நெற்றிப்பட்டம். 
perpendicular, நெற்றிச்சுட்டி. 

Frost, s. உறைந்தபனி. 
Frost, v. a. சருக்கரைபூசுதல். 
Frost’-bit-ten, a. உறைந்தபனியினால் 

விறைத்த, உறைந்தபனிபட்ட. 
Frost’ed, 4. உறைந்தபனிமொய்த்த, ௩ 

ரைத்த. 
Frost'i-ly, adv. உறைந்தபனிபோன்ற 

தாய், குளிர்ச்சயாய். 
Frost'i-ness, 8. உறைந்தபனித்தன்மை, 

கிதளம். 
Frosting, s. உறைபனிபோன்ற நுரை. 
Frost'y, a. உறைந்தபனியுள்ள, குளிர்ச் 

சியுள்ள, ரேசமற்ற, நரைத்த. 
Froth, s. தரை, நொதி, கொதி, பொ 

BI BOY. : 
as senseless speech, பதர்ப்பேச்சு, 
லிழற்பேச்சு. 

Froth, ».n. நரைத்தல், ரொதித்தல்; 
பொங்குதல். 

Froth'i-ly, adv. அரையாய், பிலுக்காய், 

ADU GHW. 

Froth'i-ness, s. men7gserew, பதர்ப் 
பேச்சு, வீண்பேச்சு. 

Froth’y, a. sரையுள்ள, அரைத்த, ரொ 

இத்த, உரமற்ற, வீம்புள்ள, புதீதியற்ற. 
Frounce, s. கொய்சசம், நெரி, மயிர்ச்ச 

ருள். 

Frou'zy, 4. அற்கந்தமான, wearer, 
மங்கலான, மந்தாரமான. 

Fro'ward, a. வெடுவெடுப்புள்ள, FIG 
'அம்புள்ள; தாறுமாறுள்ள, தன்ஞூப்பா 
ன; இணங்காத, முரணான. 

365 

FRU 

Fro'ward-ly, adv. தன்மூப்பாய்; வெ 
வெடுப்பாய், முரண்டாய். 

Fro'ward-ness, s. sதுகSகுதும்பு, முரண்டு, 
தாறுமாறு, குழப்பம், அடங்காமை. 

Frown, 8. புறக்கணிப்பு, சிறைக்கணிப் 
பு, Garshoey, கோபம். 

Frown, v. a. புறக்கணித்தல், சிறைக்க 
ணிச்தல், சனத்தப்பார்ச்தல், கோபி 
த்துப்பார்த்தல், நெற்றிழெறித்தல். 

Frown’ing-ly, adv. புறக்கணிப்பாய்,வெ 
அறுப்பாய், கோபமாய். 

Froz/en, a. உறைந்த, குளிர்ந்த. 

Fruct'ed, a. sரய்க்கிற, பலிக்றெ, பல 
ன்கொடுக்றெ. 

Fruc-tes'cense, s. sனிப்பருவம், பழுக் 
கும்பருவம், கனிகாலம், காய்க்கும்ப 
Gao. . 

Fruc-tif'er-ous, a. sனிகொடுக்திற, « 
னியுள்ள. 

Fruc-ti-fi-ca'tion, s. Aeணwைப்பிக்கை, ப 
லன்கொடுிக்கப்பண்ணுகை. 

in botany, தாதுசங்கமிக்கை, கருக் 
கொள்ளுகை, சினைப்பிக்கெதன்மை. 

Fruc’ti-fy, v. கனிசொடுக்கச்செய்தல், 
செழிப்பாக்கல். 

Fruc'tu-ous, a. சனியன்ன செழிய. 
Fri'gal, a. மட்டாய்ச்செலவிடுநிற, செ 

லவொடுக்கமான, இறுக்கமான, கை 
யொறுப்பான. 

Fru-gal’i-ty, 8. கட்டுப்பாடு, இல்லொ 
ழுக்கம், மட்டாய்ச்செலவிடுகை. 

Fra'gal-ly, adv. இறுக்கமாய், மட்டாய். 
to live, மட்டதிட்டமாய்ச்செலவழி 
$59, இல்லொழுக்கமாய்ச்செலவிடு 
தல். 
to use, கட்டப்பாடபெண்ணுதல். 

Fruit, s. சனி, பலம். 
premature, வெம்பற்காய். 
ripe, கனிந்தபழம், முதிர்ந்தபழம். 
season, sனிகாலம். 
tree, காய்க்கிறமரம், பலினி. 
unripe, செங்காய். 
very young, பிஞ்சு, வடு, 
young, இளங்காய், கருங்காய். 
as production, பrரயோசனம், விளை 
வு; பலன. 
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as result, பலம், காரியபலன், நயம், 
பயன், சத்தி. 

as offspring, சந்ததி, சந்தானம். 
as profit, பயன், பலன், ஈயம், இலா 
பம். 

Friit'age, s. பழவகை, கணிவருக்கம். 
Fruit'-bear-ing, a. sகனிகொடுக்தநிற, கா 

ய்க்றெ, 
Friit-er-er, s. sகனிலியாபாரி. 
Fruit’er-y, s. பழவர்க்கக்கடை, காய்க 

னிவைக்குமிடம். 
Friit'ful, a. செழிப்பான, கனிகொடுக் 

கிற. 
rain, செழித்தமமழை. 
country, செழித்தநாடு, செழித்ததே 
யம். 
as prolific, சக்தானவிருத்தியுள்ள. 

Frயitful-ly, adv. செழிப்பாய், விருத்தி 
யாய். 

Fruit'ful-ness, s. செழிப்பு, விருத்தி, வ 
ளம், மிகுகனிகொடுிக்குந்தன்மை, வ 
ர்த்தனை, சந்தானவிருத்தி. 

Fri-i'tion, s. ஈற்பலம், போகம், அனு 
பவம். 

Friit'less, a. sனியில்லாத, பலனற்ற, 
வீணான, அபிரயோசனமான, அபல 
மான, மலடான. 

Friit'less-ly, adv. அபிரயோசனமாய், 
வீணாய், பலனின்றி. 

Fruit'less-ness, s. பலனற்றதன்மை, ௮ 
பிரயோசனம், அபலம். 

Fru-men-ta’ceous, 4. கோதுமைபோ 
ன்ற. 

Fru-men-ta'tion, s. sலகநீக்குந்தானிய 
க்கொடை. 

Frush, s. பிள்ளைக்குளம்பு; உட்குளம்பு. 
Frus'tra-ble, a. sus படக்கூடிய, அப 

தீதமாக்கக்கூடிய. 

Frus'trate, v. a. தடுத்தல், கத்தரித்தல், 

முறியடித்தல், கலைத்தல், குழப்புதல், 
அபத்தமாக்குதல், விக்கனம்பண்ணு 
தல், பின்னப்படுத்தல். 
to be frustrated, அபத்தமாதல், பின் 
னப்படுதல், கலைதல், எண்ணங்குலை 

தல்; குழம்புதல். 
Frus-tra’ tion, s. இடை Y Ds இடஅ, கு 

ழப்பம்; தடக்கு, தடுப்பு, அபத்தம், 
பின்னம், விலக்கு. 
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Frus'tra-tive, a. அபத்தமாக்குகற, த 
டைபண்ணுதிற, தடைப்படுத்தஏது 
வான. 

Frus'tra-to-ry, a. தடுக்கிற, பாழாக்குடி 
2, கெடுக்க, 

Frus'tum, s. Aிராக்கரெகணையம். 
Fry, 8. பொரித்தஉணவு, பொரியல், ௧ 

ருணை. 
of fishes, Aறுமின்கிளை. 

Fry, v. a. கருக்குதல், பொரித்தல். 
to be fried, பெரரிதல். 

Fry'ing-pan, 5. தோசைக்கல், அகல், 
தோசைச்சட்டி, பெரரிக்குஞசட்டி. 

Fud'dle, v. வெறிகொள்ளுதல்; வெறிக் 
கச்செய்தல். 

Fudge, s. பதர்ப்பேச்சு, கட்டுக்கதை. 
Fudge, int. £௪, ஏயே, இகழ்ச்ரிக்குறி 

ப்பு. 
Fuel, s. விறகு, கறல், சல்லி, சமிதை, 

சுப்பி. 
dry sticks, leaves, or chaff, தரால், 
செத்தை. 
dried manure, வறட்டி, வறளி. 

Fuel, ». a. விறஇிடுதல். 
Fu-ga’cious, a. கலைந்துபேரடிற, une 
Cuno, அற்றுப்போதிற, இற்றுப் 
போறெ, 

Fu-ga'cious-ness, 8. பறக்கிறதன்மை, 
Fu-gac’i-ty, s. sமுவுகை, நிலையின்மை, 

பறக்குந்தன்மை. 
Fagh, த் t போ, அரோசக்குறிப்பு 
Fogh, மொழி. 
Fua'gi-tive, s. sஈழுவி, புறங்காட்டி, கா 
டோடி, நிலையிலி. 

Fu'gi-tive, a, அழிவுள்ள, PRB: சீ 
ங்காத, பறக்றெ, 

Fu'gi-tive-ness, s. பறப்பு, பறக்குந்த 
ன்மை, நிலையின்மை. 

Fugue, s. vr’oையணியிசை. 
Fu'guist, s. wrர’okையணியிசைபாடு 

வோன். 
Ful'cre, é க் மிண்டு, தா 
Fulcrum,  § பரம், மிண்டி. 
Ful-fill’, v. a. Sிறைவேற்றுதல், திர்த்தல், 

கைக்கொள்ளுதல், சபலித்தல். 
to be fulfilled, நிறைவேறுதல், த்தி 
யாதல்; சபலமாதல். 



bed 

FUL 

Ful-fill’ing, நிறைவேற்றம், சபல 
Ful-fill'ment, * , ம். 
Ful’gen-cy, s. சோதி, பிரகாசம், சோ 

பை, பிரபை, யின். 
Ful'gent, a. சோதியுள்ள, பிரகாசமான, 

மின்னுறெ, 
Ful'gent-ly, adv. சோதியாய், வெளிச்ச 

மாய், பிரபையாய், பிரகாசமாய். 
Ful-gid’i-ty, s. சோதி, வெளிச்சம், பி 

ரபை. 
Ful’gor, s. பிரகாசம். 
Full, s. கிறைவு, பூரணம், திருத்தி, நிர 

ப்பம், பூர்த்தி. 
as the whole, ம ணுத்தொகை. 

Full, v. a. இழைசருக்குதல். 
Full, a. damarer, நிறைந்த, நிரம்பி 

ன, பூரணமான, விரிவான. 
blown, முற்தும்மலர்ந்த. 

grown, யருவங்கண்ட, பருவம்முதி 
ர்ந்த. 
pregnancy, நிறைகருப்பம், பூரணக 

பUWD. 

manned, நிறைமுஸ்£ துள்ள. 
moon, பெளரணே, பூரணை, பூரணச 
ந்திரன், முழுமதி. 

Full, adv. நிறைய, திருத்தியாய், குறை 
வின்றி, சரியாய், பூர்த்தியாய், 
to pour full, Sிறையவரர்த்தல். 
to eat to the full, Sறையச்சாப் பிடுத 
ல், நிரம்பச்சாப்பிடுதல். 

Fuller, s. வண்ணான். 
fuller’s earth, உவர்மண், சாரமண். 

Full’er-y,s. 2 —’oயையிழைரெருங்கச்செ 
ய்யுஞ்சாலை, Carle HOA SG GFT. 

Full'ing, s. இழைரெருக்குகை, புடை 
வைஅவைத்தல். 

Fulling-mill, s. இழைநரெருக்குமியந்தி 
ரம், 

Full'ness, s. நிறைவு, பூரணம், ஏராளம், 
சம்பூரணம், குறைவின்மை, சமாப்தி, 
as wealth, Aரலியம், செல்வம். 
Fully, adv. சரிவர, நிறைய, நிரம்ப, மு 

முதும், முற்றும். 
Ful'mi-nant, a. முழக்கமுள்ள, முழங் 

குறை. 

Ful'mi-nate, v. n. உறமுதல், இடித்தல், 

குமுறதல், முழங்குதல், 
ecclesiastically, சரப மிடுதல். 
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Ful-mi-na'tion, s. முழக்கம்; வெடிச்ச 
தீதம்,பேரொலி, சாபஞ்சொல்லுகை, 
அசசுறுத்துகை. 

Ful'mi-na-to-ry, a. ழங்குகிற, குழு 
அதி, க்கிற மகா; பயப்படுத் 
அழெ. 

Ful'some, a. துற்கந்தமான, உவட்டிப் 
பான. 
கக் முகத்துதிப்பெச்சு, புகழ் 
௪9, 

Ful'some-ly, adv. முகத்துதியாய், உவ 
ட்டிப்பாய், துற்கந்தமாய். 

Ful'some-ness, s. இச்சகம், முகத்துதி, 
2 es Sg அற்கந்தம். 

Ful'vous, a. மஞ்சல்வன்னமான, பிங்க 
லமான, பீதமான. 

Fumble, v. 4. தடவிப்பார்த்தல், தடவு 
தல். 
to handle much, s¢é@@mg. " 

Fum'bler, s. சrரவைவேலைக்காரன், தட 
விப்பார்ப்போன். 

Fum'bling-ly, adv. சரவைவேலையாய். 
Fume, s. புகை, தூமம். 

as rage, எரிவு, கொதி, புகைச்சல். 
Fame, v. a. புகைக்காட்டெல், புகையூ 

ட்டுதல், புகைப்போகடுதெல். 
| Fame, v. n. புகைதல்,; கொதித்தல், பொ 

capo எரிதல், சனத்தல். 
Fumid, a. புகையில்வாடின. 

| Fumi-gate, 0.4. புகைக்காட்டுதல், பு 
கைப்போடுதல், புகையூட்டதெல். 

FU-mi-ga'tion, 8. புகைத்தல், நறும்புகை 
யூட்தெல், அூபவர்க்கங்காட்டெல். 

Fim'ing-ly, adv. fant, கோபமாய், 
புகைந்து, எரிச்சலாய். 

Fiim’ous, : 7 
Fam’y, a. ‘ புகையுள்ள, LYCDEEH M. 

Fun, s. பிடி, நளினம், இலலிதம், கே 
வி, பரிகாசம். 
to make fun, கேலிபண்ணுதல், பி 
டிபண்ணுதல். 

Fu-nam'bu-la-to-ry, a. கம்பங்கூத்தாடி. 
போற்செய்நறெ, கழாயர்போன்ற. 

Fu-nam’bu-list, s. sம்பங்கூத்தாடி, ௫ 
யிற்றுக்கூத்தன், வேளம்பன. 

Func'tion, s. உத்தியோகம், தொழில். 
of the body, புலன், பொறி, கருவி, 
கரணம், தத்துவம். 
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Fune'tion-al, a. உத்தியோகத்துக்கடுத்த, 
, புலனுக்குரிய, 

Func’tion-al-ly, adv. sருவிவழியாய், பு 
லன்வழியாய். 

Func’tion-a-ry, s. உத்தியோககாரன். 
Fund, s. பணம், பணத்தொகை, நிறை 

செல்வம். 
Fund, v.a. முதற்கட்டதெல், பணஞ்சே 

கரித்துவைத்தல். 

Fun’da-ment, s. குதம், சகனம். 
Fun-da-ment’al, s. மூலாதாரம், அஸ்தி 

பாரம், அடி. + 

Fun-da-ment’al, 4. மூலாதாரமான, ௮ 
ஸ்திபாரமான, அடிவாறான. 

Fun-da-ment’al-ly, adv. wூலாதாரமாய், 
அஸ்திபாரமாய், அடிவாறாய். 

Fu-né'bri-al, a. சாச்சடங்குக்கடுத்த, 
Fu'ner-al, s. இழவு, சவச்சேமம். 
Fu'ner-al, a. சாவிட்டுச்சடுத்த, Fas 

சேமத்துக்கடுத்த. 

ceremonies, சாச்சடங்கு, அபரக்கி 
ரியை, அந்தியக்நிருத்தியம், மிருத்த 
க்திரியை. 
elegy, ஒப்பாரி, ஒப்பு. 
expenses, சாச்செலவு. 
house, இழவுவிடு, சாலீடு, துக்கவிடு, 
letter, இழவோலே, சாச்£ட்டு, 
pyre, ஈமவிற்கு. 

Fun'gic, a, srாளானுக்கடுத்த, காளான் 
பொன்ற, ஆம்பிபோன்ற. 

Fun'gi-form, a. குவிவான, குவிந்தவடி 
வான, காளான்போன்ற , ஆம்பியாகா 
ரமான. 

Fun'gous, a. புற்றுப்பூப்போன்ற, நொ 
ய்மையான, உண்டானஅன்றேஅழி 

. இற, 
Fun’gus, ௧. காளான், புற்றுப்பூ, ஆம்பி, 

as toad stool, பேய்க்காளான். 

as puff ball, எருமைக்காளான், புகை 
கசாளான். 

as proud flesh, தன்மாயிசம். 
on trees, மரக்காளான். 

Fu-nic'u-lar, a. நரம்புள்ள. 

Funk, s. sரற்றம். 
Fun'nel, s. புகைசெல்லும்வழி, காமத் 

அவாமம். 
as tunnel, வரயகன்றகுழல். 
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Funny, a. படெயுள்ள, சொட்டையா 
ன, ஈளினமான. 
jesting, சொட்டைக்கதை. 
tricks, சேட்டை, கோமாளம், கோ 
ட்டாலை. 

to be funy, சேட்டைபண்ணுதல, 
பகிடி பேசுதல். 
to make funny remarks, சொட்டை 
பேசுதல், நளினம்பண்ணுதல். 

Fur, s. மெல்லியரோமம், மிரு அரோம 
முள்ளவிலங்கன்தோல், மிருதுரோ 
மச்சருமம். 

Fur, v. மிருதுரோமத்தால்மூடுதல். 
in architecture, Lலகையடுத்தல். 
as the tongue, srவில்ரோகக்குறியறி 
தல். 

Fur'be-low, s. கொய்சகம், நீவி, முன் 
தானை. 

Fur'be-low, v. a. கொய்சகம்விதெல், 
நரெரிபிடித்தல். 

Fur'bish, v. a. துலக்குதல், விளக்குதல், 

அழுத்துதல், மினுக்குதல். 
Fur'bish-a-ble, a. துலக்கப்படத்தக்க, 

அலங்கத்தக்க, யினுங்கத்தக்க. 
Fur'bish-ed, a. துலங்கின, பிரகாரிக் 

தெ, 
to be furbished, தலக்கப்படுெல். 

Fur'bish-er, s. அலக்குவோன், அழுத் 
அவோன், யமினுக்குவோன். 

Fur-ca'tion, s. கவை, கவர். 
Fur'fur, s. பொடுகு, Hem, பொடு, 
Fur-fu-ra'ceous, a. பொடுவுள்ள, ௮௪ 

அள்ள. 

Fi'ri-ous, a. மூர்க்கமுள்ள, அகோரமா 

ன, உக்தரகோபமான, மதமுள்ள. 
Fa'ri-ous-ly, adv. மர்க்கமாய், உக்கிர 

மாய், அகோமமாய், ரெளத்திரமாய். 
Fu'ri-ous-ness, 8. மூர்க்கம், குரூரம், ௨ 

ருத்திரம், மதம். ) 
Furl, v. a. ஒடுக்குதல், சுருக்குதல். 

to be furled, சுருங்குதல்,ஓடுங்குணல். 
Fur'long, 8. கானூற்துராற்பதமுழத்தா 

ரம். 
/ 

தன் பட தபோல்: 
Fur'nace, 8. Gas, சஈள்ளை, சூளை. 

in scripture, உபத்திரவப்படுமிடம், 
உபாதி, நாகம், சிறைக்களம். 
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a smith’s, உலை, உலைக்களம். 
Furnish; v. a. கொடுத்தல், சேகரித்துக் 

கொடுத்தல், திட்டம்பண்ணுதல், மு 
ஸ்திப்பாக்கல், சோடித்தல். 
one’s self with, மஸ்திப்பாக்குதல், 
சேகரித்தல், எத்தனம்பண்ணுதல். 

Fur'nish-ed, a. ஆயத்தம்பண்ணப்பட் 
ட, அளவுபெற்ற, நிறைந்த, வேண்டி 
யதுகிடைத்த, வேண்டியதுபெற்ற. 

Fur'nish-er, s. சேகரிப்போன், சேகரி 
த்துக்கொடுப்போன். 

Fur'ni-ture,.s. வீட்டத்தட்முட்6, சா 
மான், தளவாடம், முஸ்தது, பணிமு 
ட்டு, மணை, சோடிப்பு. 

Fur'row, s. உழவுசர்ல், படைச்சால். 
as groove, தவாளிப்பு. 

as wrinkles, தரை, 
 Fur'row, v. a. சரல்விடெதல், சாலவளேத் 

தல், உழுதல். 
as hollow by wrinkles, Aரைத்தல். 
as groove, தவாளித்தல். 

Furry, a. மிருதுரோமமுள்ள, மென்ம 
யிர்நிறைந்த. 

Fur'ther, v. a. உதவுதல், அதிகப்படுத்த 
ல், நட்ப்பித்தல். 

Further, a. அப்பாற்பட்ட, மேல்நின் 
ற, மேல். 

Further, adv. மேலும், அப்புறம், gar 
ளி, நெ, பறிய, சேணாய். 

Fur'ther-ance, s. உதலி, ஏவுகை, தூண் 
டுகை. 

For'ther-er, s. ஏyவுவோன், உதவுவோ 
ன், தூண்வோன். 

Fur'ther-more, adv. அல்லாமலும், ௮ 

ன்றியும், அதவுமன்றி, இன்னமும், 
திரும்பவும், மேலும். 

Fur'thest, a. sக॥டையரம்தரமான, ஈறான, 
அதிதூரமான. 

Fur'thest, adv. வெகுதூர்த்திலே, அதி 
அரமாய். 

Fur'tive, a. Sருடின, களவாடின், சேர் 
ரமாய்க்கொண்ட, சோர்த்த. 

Fury, 5. அசோரம், கடுமை, மூர்க்கம், 
உக்கிரம், வேகம், உருத்திரம். 
as a person, மூர்க்கன், தறுகுறும்ப 
ன், கடுங்கோபி, இரத்தப்பிரியன். 

Fa'ry-like, a. மூர்க்கமுள்ள, கஙெசகோ 
பழுள்ள. 
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Furze, s. 
செடி. 

Furz'y, a. வாடாச்செடியுள்ள. 
Fus'cous, a. மங்கல்நிறமுள்ள. 
Fuse, v. a. உருக்குதல், கரைத்தல். 
Fires 8. DSF HITED, 

of a Hom, பற்றுவாயில்த்திரி. 
ofa watch, &c., சங்கிலிசுற்றியிருக் 
குங்கட்டை. 

Fu-si-billi-ty, s. உருகுந்தன்மை. 
Fi'si-ble, a உருகக்கூடிய, உருகத்த 

க்க. 
Fi'si-form, a. 

ஊசபோன்ற. 

Fu'sil, s. சறதுப்பாக்டி, கைத்துப்பா 
க்தி, 
as heraldry, ஊrசிவடிவு, பரவணிக் 

குறி. 
Fi'sil, a. உருக்கத்தக்க, ag Gm. 
Fu-sil-eer', s. கைத்துப்பாக்கிச் சேவ 

கன். 
Fusion, s. உருக்குகை, உருக்குதல். 
Fuss, s. குழப்பம், அமலை, சந்தடி . 
Fust, s. புளிப்புநாற்றம், சிக்குநாற்றம், 

வெடில், உறண்டைநர்ற்றம். 
Fust'ed, a. பூஞ்ச பிடித்த, ஈாற்றமுள்ள , 

அர்க்கந்தமுள்ள. 
Fus'tian, s. தடித்தபுடைவை, இரட்டுப் 

புடைவை. 
in style, சொற்சொரிவானபர்ங்கு, ப 
யனில்வார்த்தை, சொற்பொழிவு. 

Fus'tian, a. இரட்டப்புடைவையாற்செ 
ws, சொற்சொறிவான். 

Fus'tic, s. சராயமூட்தெற்கேற்றமரம். 
Fust'i-ness, s. sாறல், ஊசல், ஊழல். 
Fust'y, 4. பூஞ்சு பிடித்த, உறண்டைநா 

ற்றமான. 
Futile, a. அற்பமான, அபிர்யோசன 

மான், பலனற்ற, உதவாத, தகர்த. 

Fa-til'i-ty, s. அபிரயோசனம், அற்பம். 
Future, s. வருங்காலம், எதிர்காலம். 
Fi'ture, a. வருங்காலத்தைக்காட்டிய, 

எதிர்கரலததைக்காட்டிய. 
time, இனி, இனிமேல், வருங்காலம். 
tense, வருங்காலம், எதிர்காலம். 
perfect, or second future, எதிர்காலம் 
தழீஇயஇறந்தகாலம், எதிர்சர்லம்பற் 
றியசெல்காலம். 

U2t 

மஞ்சட்பூவுள்ளவாடாமுட் 

கூராணிவடிவழுள்ள, 



GAG GAT 

Fu-tu'ri-ty, 8. வருங்காலம், வருங்கால | Gag'ger, s. இணிப்போன்; வாயடைக் 
வருத்தமான்ம். 

Fuzz, 5. Aம்பு, தூசி, பூசு. 
Fuzz'ball, s. நிலப்பொட்டு, புகைக் 

காளான், நிலப்பூடு, 
Fuz'zle, v. a. வெறிக்கப்பண்ணுதல், 
Fuz' zy, a. கடற்காளான்போன்ற, gn Fl 

யுள்ள, சிம்புள்ள. 
Fy. (exclamation. ) @, eee, ௭௭. 

G. 

Gab, s. வாய். 

gift of the gab, வரசாலம், கதாப்பிர 
சங்கம். 

Gab, v. பசப்புதல், அலப்புதல், பொய் 

தீதல், தூற்றிப்பேசுதல். 
Gab’ble, s. பசபசப்பு, வாயலப்பு. 
Gab’ble, ». n. கத்துதல், UFUFESA, வா 

யாடுதல், அலப்புதல். 
Gab’bler, s. பசப்பி, அலப்பி, வாயாடி. 
Ga'bel, s. இறை, வரி. 
Ga'ble, s. மஞ்சடைப்பு, கேவல். 
Gad, 5. முட்கோல்முனை, தாற்றுக்கோ 

BE, ஈட்டிமுனை, கூர். 
Gad, 0. ௩. அலைந்துதிரிதல் , வீணாய்த்திரி 

தல். 
Gad'der, s. 

பொடி. 
Gad'ding-ly, adv. அலைந்து, திரிந்து, நா 

போடியாய், உலைந்துதிரிந்து. 

Gad'ரிர, s. குருட்ட், குருட்டிலையான. 

Gaff, s. மண்ட, மரக்கலப்பரய்மிண்டி. 

Gaf'fle, s. சேவற்கத்தி, செவற்போர்க்க 

தீதி. 
Gag, 8. இணியல், வாயடைய்பு. 

Gag, v. வாயடைத்தல், திணித்தல், வா 
ய்கட்தெல், உவட்டித்தல். 

Gage, s. (see Gauge.) #@, அடகு, ஒர் 
அளவு. 
a challenge, போர்க்கறைகூவல். 
as regularity, முறைமை, ஒழுங்கு. 
of a carpenter, வரைகம்பு. 
of a ship, கப்பனீரிற்றாழ்ந்தஅளவு, 

குச்சுத்தாழ்வு. 
Gage, v. a. அளவிதெல், அளவெடுத்த 

ல், அடகுவைத்தல். 
Gag’er, 5. ௮ளவிடுவோன. 
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Gna er. 
Gag'gle, v- வாத்துக்கத்துதல். 
Gag’gling, s. வாத்துகத்துமொலி. 
Gaile-ty, 8 . (see Gayety.) உல்லாசம், F 

மாளம், மதிழ்ச்ரி. 

Gai'ly, adv. (see Gayly.) உல்லாசமாய், 
வேடிக்கையாய், களிப்பாய். 

Gain, 5. ஆதாயம், இலாபம், ஊதியம், 
பலன், பேறு, 
by labor, உழைப்பு, சம்பத்து, சம்பா 
தீதியம், ஊதியம். 

Gain, 1. ஆதாயம்பண்ணுதல், ஆதாயங் 
கொள்ளுதல், பெறுதல், சம்பாதித்த 

ல், சேகரித்தல், ஊதிபமாதல், 
access to, சேர்தல், அடைதல், சார் 
தல். 
a victory, வெற்றிகாணுதல், சயங் 
கொள்ளுதல், கெவித்தல். 
footing, ஊன்றுதல், நிலைகொள்ளு 
தல். 

in trade, இலாபங்காணுதல். 

over, சேர்த்துப்பிடித்தல், திருப்புத 
ல், வசப்படத்தல். 

one’s confidence, கைவசம்பண்ணி 

க்கொள்ளுதல். 
profit, பலனெடுத்தல்; னை 
டைதல், ஈயமடைதல், ஊதிபம்பெ 

அதல். 
by labor, உறைத்தல். | 
as reach, arrive at, அமைதல், எட் 
டுதல், பிடித்தல், கிட்தெல். 

Gain/a-ble, a. அடையக்கூடிய, வசப் 

படுத்தக்கூடிய, 
Gain’er, 5. இலாபமடைந்தவன், ஆதா 

யம்பெற்றவன. 
Gain'ful, a. பலனான, இலாபமுள்ள. 
Gain’ful-ly, adv. ஆதாயமாய், பலனாய், 

இலாபமாய். 
Gain'ful-ness, s. 

யம், 
Gain'less, a. ஆதாயமற்ற, பலனற்ற. 
Gain-say’, v. a. எதிர்ப்பேசுதல், மறுத்து 

ரைத்தல், நிராகரித்தல், அழித்துப்பே 
சதல், விரோதமாய்ப்பேசுதல், தருக 

கம்பண்ணுதல். 

இலாபம், பலன, ஆதா 

' Giin-say'er, 8. மறுத்துரைப்போன், ௮ 

மித்துய்பேசுவோன். 



GAL 

Gain-say'ing, s. எதிர்ப்பேச்ச, மறுத்து | 
ரை. 

Gகiா'ish, a. அலங்காரமான, வேடிக்கை 
யான, நேற்றியான, செப்பான, கோ 
பபான. 

Giir'ish-ly, adv. வேடிக்கையாய், கோ 
ப்பாய், அலங்காரமாய், கொலுகொ 
லப்பாய். 

Gair'ish-ness, 5. வேடிக்கை, கோப்பு. 
Giit, 5. கடை, போக்கு, போங்கு. 

affected, ஓயில், ஒய்யாரகடை, கோ 
ப்பு; இறுமாப்பான௩டை. 

கter, s. பாதகொசம், கால்மேலுறை. 
Ga'la, ௧. திருலிழா, உற்சவரநாள். 
Gal’ax-y, s. பால்லீதிமண்டலம். 
Gal'ban, 

Gal'ba-num, 
Gale, s. கஙெகாற்று, புயல், சண்டமா 

ருதம், பிரசண்டவாயு. 
Gia'le-a, 5. கடல்முட்பனறி. 
Gall, 8. பித்து, பித்தம், கசப்பு, «On 

கோபம், வன்மம். 
wound, கரயம். 
nut, கடுக்காய், மாசக்காய். 

Gall, உ. a. அரித்தல், உறிஞ்சுதல், உரஞ் 
FEN, தேய்த்தல். 
as tease, vex, அலைக்கழித்தல், ரோப் 
படுத்துதல், தொந்தரைபண்ணாுதல். 

Gal-lant’, s. உபசாரக்காரன், ஈாகரீகன், 
லீரன், குசாலன். 
as lover, ஈண்பன், காதலன். 
as rake, அார்த்தன், காமுகன், இஸ்தி 
ரீலோலன். 

Gal-lant’, v. a. மரியாதையாய்நடத்துத 
ல், உபசரணையாய்நடத்துதல். 

Gallant, a. லீரமுள்ள, திடாரிக்கமுள் 
or, பராக்கிரமமுள்ள, நாகரீகமான. 

Gallant-ly, adv. வரமாய், மென்மையா 
ய், உச்சாகமாய், அலங்காரமாய், இ 
டம்பமாய். 
as politely, ஒழுக்கமாய், மரியாதை 
யாய். 

‘Gal'lant-ness, s. Aறப்பு, காகரீகம். 

Gal'lant-ry, s. Sow, ஆண்மை, பராக்ி 
ரமம், நாகரீகம், இடம்பம். 
as politeness, உபசரணை. 
as rakishness, தரரத்தத்தனம். . 
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Gall'blad-der, s. 

யம. 

Galler-y, s. மேல்த்தட்டு, மேல்த்தளம். 
Galley, s. பாய் தாக்த்சண்னெனிக்தோர் 

டுந் தோணி. 
Gal'ley-slave, s. சண்டுவவிக்குந்தண்ட 

த்துக்குட்பட்ட சிறை, 
Gal-li-na’ceous, a. sாட்டுப்பட் செ்கடு 

தீத, வீட்டபெ்பட்சிக்கடுத்த. 
Gall'ing, a. தேய்க்றெ, அரிக்றெ, கோ 

பிக்குக்தன்மையான. 
Gall'nut, s. கடுக்காய், ௧0, மாசக்காய். 
Gl'1௦n, s. கsானழிகொண்டஅ. 
Gal-loon’, s. சரிகை, செண்டை, பொ 

ன்வெள்ளிநாடா. 
Gal’lop, s. (or pace,) வல்இிதம். 
Gallop, v. a. வல்இதகதியாய்ச்செலுத்து 

தல், வானரகதியாய்ச்செலுத்ததஜல். 
Gallop, un. கGுதிரைவல்இதகதியாய்ச் 

செல்லல், வானாகதியாய்ச்செல்லல். 
Gal'lop-er, s. வல்இதகதிக்குதிரை. 

a person, வல்கெகதியாய்ச்செலுத்து 
வோன். 

Gal'lows, s. தூக்குமரம். 

in artillery, Aற்பGீரங்கிப்பண்டி. 
Gal'ly, a: பித்துள்ள, கசப்பான. 
Ga-loche’, s. தொடுதோற்தழ்ப்பாதுசை, 
தொடுதோலுறை. 

Gal-van'ic, a. மின்தாதுவாதத்திற்குரிய, 
மின்தாதுவாதமுள்ள. 

Gal'van-ism, s. மின்தாதுவாதம். 
Gal'van-ize, v. மின்தாதுசாரமூட்டுதல். 
Gal-van-om’e-tor, s. மின்தாதள விடுங்க 

cal. 
Gamble, v. சுசாடதெல், Gsralt%run@ 

தல். 
with money, &c., srசகட்தெல். 

Gam’bler, s. குதுகாரன், குதாடி, வட் 
டாடி. 

Gambling, s. Gg, வட்டாட்டம். 
Gam-bige’, s. ஒர்செம்பிசின். 
Gam’bol, s. விளையாட்டு, குதிப்பு, து 

ள்ள. 
Gam’bol, ு. ௩. குதிகொள்ளுதல், பாய்த 

ல், தள்ளுதல், விளையாடுதல். 
Gam’bre!, Jன்னங்கால். 

asa stick, ஆமொடுரிக்கப்பின்காலி 
ற்கொளுவித்தூக்குந்தடி.. 

Vee eon, பித்தாச் 
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Game, s. விளையாட்டு, ஆட்டம். 
as animals hunted, வே।ட்டமிருகம், 
as hunting, வேட்டை, பாபத்தி, Ca 
ட்டம், 
as sport, ட இடிலிளையாட்டு, பரிசா 
சம. 

at dice, &c., குது, குதாட்டம். 
ata race, or wrestling, பாட்டம், cp 
றை, ஆட்டம், ’ 

of chance, அதிட்டம்பார்த்தல், Fr 
டெப்போடுதல், தாயம்பார்த்தல். 

Game, 1.௩. குதாதெல், வட்டாதெல், 
Game’-cock, 8. போர்ச்சேவல். 

Game'some, a. லிளையாட்ளெள, ஆட 
ம்பரமான,லிளையாட்பெபராக்குள்ள. 

Game'some-ly, adv. விளையாட்டாய், து 
ள்ளாட்டமாய். 

Game’some-ness, 8. தள்ளாட்டம், வி 
ளையாட்டு, 

Game'ster, s, குதகாரன், குதாடுவோன். 
Gam'ing, 8. GS), குதாட்டம். 
Gam’mon, 5. பன்றித்தொடையிறைச்ி 

வற்றல், புகையிட்டபன்றியிறைச்சி, 
as play, சூத, வட்டாட்டம், சொக் 
கட்டான், 

Gam'ut, 5. சரளி, எஏழ்சுரம், சத்தசுரம். 
to sing the gamut, சரளிபாதெல். 

Gan‘der, s. வாத்துச்சேவல், ஆண்வா 

தீது. 
Gang, 8. கூட்டம், சங்கம், கப்பலாட் 

கீள். 
of thieves, sள்ளர்கூட்டம். 

in mining, சுரங்கப்பா, சுரங்கத்திலி 
௫க்கும்வேர், சுரங்கலோகக்கம்பி. 

Gan'gre-nate, v.a, அன்மாமிசமாக்கு 
தல், அன்மாமிசம்வளரப்பண்ணல், 

Gan'grene, s. ஊழ்த்ததசை, அன்மாமி 
சம். 

Gan’grene, v. n. அன்மாமிசமாதல். 
Gan-gre-nes'cent, a. அன்மாமிசம்வை 

க்கிற, ஊழ்த்ததசைவளருறெ. 
Gan’ gre-nous, @. அன்மாமிசமுள்ள, 
Gang’ way, $. வாசல், வழி, Gan. 
Gant'let, ப ஷ் 5 ea | 
Gant'lope, ப்புக்கைப்புட்டில்., 

as punishment, ஓராக்கினை, 
to run the gantlet, குறதிறவாளியைஓ | 
டலிட்டடித்தல்., 
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| Gaol, s. கரவற்கூடம், சிறைச்சாலை. 
Gaol’er, s. சிறைச்சாலைக்காரன், காவ 

ற்கூடக்காரன். 
Gap, 5. பிளப்பு, பிளவு, சமர், வெடிப் 

பு, விடர், விடவு, Fear. 
in speaking, திக்குவாய். 
in a vessel, &c,, ஓட்டை, அவாரம்; 
சில்லி. 

Gape, s. கொட்டாவி, ஆவவிப்பு. 
as crevices, fr விடவு. 

Gipe, ». n. கொட்டாலிவிகதெல், ஆவலி 
தீதல், அங்காத்தல், வாய்திறத்தல். 
to gape after or for, அபேட் த்தல், 
காதலித்தல். 

Gகற'er, 5. கொட்டாலிவிடிறவன், ஆ 
வலிக்கிறவன், 

Gip'ing, a4. கொட்டாவிவிடுகெற, ஆவ 
SEB, பிளவுபடுநிற. 

Girb, 5. புடைவை, வேஷம், கோலம், 
உடுப்பு. 

Gir'bage, 8. குடல், கழிவு. 
Gar'ble, v. a. கொழித்தல், தாற்றுதல், ௮ 

ரித்தல், புடைத்தல், தெரித்தல். 
a writing, மாறுபாடரக்கல்,புரட்டல். 

Gக்'பen, 5. தோட்டம், கொல்லை, வளவு. 
of herbs, Sரைக்கொல்லை, ரைத் 
தோட்டம். 
of flowers, ஆராமம், பூக்தோட்டம், 
நந்தனம், நந்தனவனம். 

Gir'den, v n. தோட்டவேலைசெய்தல், 
பயிரிடுதல், 

Gar'den-er, s, தோட்டக்காரன். 
Gar'den-ing, s. தோட்டவேலை. 
Giar'den-rake, s. குப்பைவாரி. 
Gare, s. ஆட்டுக்காலுரோமம், 
Gar'ga-rism, | ? வாயலம்புமருத்து௩ீர், 
Gar'gle, ad AOL. F OF BH), உமி 

யுமருந்து. 
Gir'gle, 0. a. மருத்துநீர்கொண்டுவாயல 

ம்புதல். 
Gar'land, s. மாலை, பூமாலை, தொங்கல், 

பூக்கோவை, சரம், தோரணமாலை. 
makers, wமாலைக்காரர, மாலைகட்ட 
வோர், பூமாலைகரரர். 
for the head, க௧ட்மொலை, 
of gems, இரத்தினமாலை. 

Gar'land. v, 4. மாலைகட்டுதல், மாலைசூ 
ட்டுதல், 
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பக, 5. உள்ளி, வெள்ளுள்ளி, வெள் 
ளைவெண்காயம், சோசனம். 

பகொ'றent, 5 வஸ்திரம், ஆடை, உடப்பு, 
உடை, புடைவை. 
as cloak or shawl, உத்தர்யம், ஏகாச 
ம், அத்தவாளம், மேலங்கி, அங்கவஸ் 
திரம். 
outer, மேற்போர்வை, குப்பாயம், 
மேல, புறவுடை, மிக்கோள். 
wedding garment, கூறை, மணப்பு 
டைவை. 

Gகோ'றer, 5. உக்கரொணம், களஞ்சியம், 
தானியபத்தாயம், தானியக்கிரகம். 

பகா'றet, 5. ஒருவிதப்பளிங்குக்கல். 
Gar'nish, அலங்காரம், Hows 
Gar'nish-ment, vs : 

Gir'nish, v. a. அலங்கரித்தல், ௮ணித 
ல், வன்னித்தல், றெப்பித்தல், சோ 
டத்தல், Cane nu ar am Se. 

Giar'nish-er, s. அலங்கரிப்போன், சோ 
டிப்போன், சிறப்பிப்போன். 

Gir'ni-ture, s. அலங்காரம், கோலம், ௮ 

ணி, உடை. 
Gar'ret, s. முகட்டறை. 
Gar’ri-son, s. கோட்டைக்குட்பதாதி, 

கோட்டைத்தாணையம், மூலபலம். 
as fort, அரண், காவல், 
soldiers in, தாணையக்காரர், அண்ட் 
கள், மூலபலங்கள். 

கொல் 0. 0, வென்றெடுத்ததேசத் 
தைக்காத்தல், அரணாக்கல். 

Gar-ri'li-ty, 5. அலப்பு, அதனப்பிரசங 
கம், கதாப்பிரசங்கம், பிதற்று, பசப 
சப்பு. 

Gar'tu-lous, a. அலப்புறெ, விடாமற் 
பேசங்குணமுள்ள, பசபசப்புள்ள, 
கதாப்பிரசங்கமுள்ள. 

Gar’ter, s. சரணகோசந்தொடுகயிறு, (மு 
ழக்தாட்கச்சு, .. 
as badge, ஒர்பட்டக்குறி, முத்திரை. 

Gar'ter, », a. சரணகோசம்பூட்தெவ், 
Gas, 5. வாயு, காற்று, ஆலி, 

in chemistry, செயற்கைவரயு. 
oxygen, அக்கினிவாயு. 
hydrogen, சலவாயு. 

Gas -con-ade’, s. புளூகு; விம்பு, தற்புக 
ழ்ச்சி, பகடம். 

G5'e-0u5,க. மெல்லியகாற்றுப்போனற. 
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Gash, 5. வெட்டு, ஒறு, பிளப்பு, கொத் 
அ, கொத்துவாய், பிளந்தவாய். 

Gash, v. a. கறுதல், கொத்துதல். 
Gash'ful, a. பிளவுள்ள, வெடித்த, பய 

ங்கரமான. 
Gas'i-fy, v. வரயுறுட்பமாக்குதல். 

Gas’ket, s. மரக்கலப்பாய்சருட்டிக்கட் 

டுங்கயிறு. 

Gas'-light, s. வரயுதீபம், செயற்கைவா 
யுதபம். 

Gas-om'e-ter, s. செயற்கைவாயுவளக் 
குங்கருவி. 

Gasp, 5. இளைப்பு, வாயங்காத்துச்சுவா 
சம்வாங்குதல், தொய்வு. 

Gisp, ஏ. ௩. இளைததல், தொய்தல், இய 
ங்குதல், வருத்தமாய்மூச்செறிதல். 

Gas'tric, 4. உதரத்துக்கடுத்த, இரைக்கு 
டருக்கடுத்த. 

Juices, திபனமீர், சரணரீர், உதராக்ி 
ணி, மூலாக்கினி. 

Gas-tril/o-quist, s. வயிற்றாற்பேசு நறவ 
or, உதராசயபாஷிகன். 

Gas-tril’o-quy, s. உ௨தராசயபாஷிதம். 
Gite, 5. படலை, வாயில், கபாடம். 

of a sluice, பொறை, துறுகல், மடை 
யடைக்குங்கதவு. 

Gateway, s. அவாரம், வாயில், அத்தான 
in, கோட்டி, கோபுரவாயில், wif. 

Gather, s. சுருக்கு; இிரைவு, கொய்ச௪க 
ம், மடிப்பு. 

Gath’er, v. a. சேர்த்தல், கூட்தெல், சே 
கரம்பண்ணுதல், ஈட்டுதல், இரட்டுத 

ல், குவித்தல், 
debts, contributions, &c., அறலிடுத 
ல், தண்கெல். 

as plait, கொய்தல், நெரிபிடித்தல், 
as pucker, சுருக்குதல், திரைத்தவ். 
as infer from premises, அருதீதாபத் 

தஇகொள்ளுதல், அனுமானித்தல், அ 
ணிதல், நிதானித்தல்., 

as pluck, கொய்தல்,ஆய்தல், பறித்தல், 
as select from, Qதரிந்தெடுத்தல், ஆ 
ய்ந்தெடுத்தல், 
as pick up or glean, பெொறுக்குதல். 
up the clothes, js வையொதுக்கு 

தல், இரைத்தல். 
Gath’er, v. ௩. தருதல், குவிதல், வாரு 

தல், சங்க மித்தல், ஒருங்குகூ ட்டெல். 
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as collect matter, க்கட்டுதல், சீழ் 
க்கூட்டதெல், திரளுதல், கட்கெல். 

- Gath’er-a-ble, a. சேர்க்கக்கூடிய, வாரி 
க்கொள்ளக்கூடிய. . 

Gath’er-er, s. சேர்ப்போன், வாரிக்கொ 
ள்வோன். 

Gath’er-ing, s s. சங்ரெகம், சேகரிப்பு, 
கூட்டம், சங்கம், கும்பு. 
in cloth, இிரைவு, சொய்சகம். 
as tumor, குமிட்டிப்பு, கட்டு, £க் 
கொள்ளுகை, சீக்கூட்டுகை. 

Gath’ers, s. (pl.) கொய்சகங்கள். 
Gaud'er-y, 5. வேடிக்கை, கோப்பு, கு 

சால், அலங்காரம். | 
Gaud'i-ly, adv. வேடிக்கையாய், வெளி 

ப்பூச்சாய், பிலுக்காய், சோப்புத்தன 
மாய். 

Gaud'i-ness, ௧. மேற்பூச்சு, போலி, வே 
டிக்கை, கருத, ஒய்யாரம், கோப்பு, 
பிலுக்கு, ஒயில். 

Gay, a. பிலுக்கான, வேடிக்கையா 
ன, சிறப்பான. 

Gauge, 5. அளவு, அளவுகோல், மாத்தி 
ரைக்கோல். 

Giuge, v. a. அளவெடுத்தல், அளத்தல். 
Gaug’er, s. அளவிடுவோன், பேழைமு 
தவியவளப்போன். 

Gaug’ing, s. அளவுசாத்திரம். 
Gaunt, : ee oe ஒஞ்சட்டையா 
Gant, ' ன, மெலிந்த, வெறுமை 

யான. 
Gaunt'let, s. (see Gantlet.) இருப்புக் 
கைக்கொதை, கைப்புட்டில். 

Gaunt'ly, adv. மெலிவாய், ஒஞ்சட்டை 
யாய். 

Gauze, 5. சல்லா, கவணி, மெல்லியபு 
டைவை. 

Gauz'y, a. மெல்லிய, சல்லாப்போன்ற, 
கொ], 8. உப்பட்டி, அரிகதிர். 

in law, கப்பம், இறை, ஆயம். 
Gawk, . மூடன், மந்தன், பாங்கறி 
Gawk’y, ** £ யாதவன், மண்ணன். 
Gawk'y, a. பாங்கறியாத, மூடத்துவ 

மான. 
Gay, a. ஆடம்பரமான, வீம்புள்ள, மி 

ழ்ச்சியுள்ள, நேற்றியான, உல்லாசமா 
ன, வேடிக்கையான; துள்ளாட்ட 
மான, 
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Gay’ e-ty, 8. உல்லாசம்; கிருதுவுடை, 
குசால், ஒய்யாரம், பூரிப்பு, ஒயில், 
கோப்பு. 
as merriment, அக்களிப்பு. 

Gay'ly, adv. உல்லாசமாய், ஆடம்பரமா 
ய், கோப்பாய், அக்களிப்பாய், அள் 
ளாட்டமாய், வீம்பாய், சமொளமாய். 

Gay'ness, s. னல் கோப்பு. 
Gay'sdme, a. குசாலாய், களிப்பாய். 

Gize, 8. கண்ணோக்கம், உற்றுப்பார்க் 
கை, உற்றுப்பார்க்கப்படும்பொருள், 
காட்சித்தெரிபொருள், ரோச்கப்படு 
பொருள். 

Gaze, v. உற்றுப்பார்த்தல், கண்வைத்த 
ல், நோக்குதல். 
at one, ஏறவிறங்கப்பார்த்தல், ஏறிட் 
டிப்பார்த்தல், உற்றுப்பார்த்தல். 

Ga-zel’, “9 : 
Ga-zelle’, & ஓர்விதமான். 

Gaze'hound, s. sண்படோடும்வேட்டை 
காய். 

Gaz’er, s. உற்றுப்பார்க்கறவன். 
Ga-zette’, s. yHarésOsn@, சமாசார 

பத்திரிகை, நதனபத்திரிகை. 
Ga-zette, v. a. அதனபத்திரவழியாய்ப் 

பிரசித்தம்பண்ணுதல். 
Gaz-et-teer’, 8. புதினக்கடுதாசிவிசாரி 

ப்பொன், சமாசாரபத்திரிகையெழு 
அவோன், தேசவிருத்தாந்தநூல். 

Gaz'ing-stock, s. Aிக்திக்கப்படுவோன், 
உற்றுப்பார்க்கப்படுவோன், நிந்திக்க 
ப்படும்பொருள். 

Géar, s. apn fH), பண், தளபாடம், ௨ 
Guy, Fr, சஞ்சுபம், அணிகலம், சா 
மான், குதிரைச்சேணம். 

Gat, s. கருவாய், குகைமூக்கு. 
Gee, s. (see Jee.) «ஏரlைவலந்திருப்பும் 

ஒலி 
Ge-hen'na, s. sரகம், பாதலம், நிரையம். 
Gel'a-tin, s. ஆணம், தசைக்குழம்பு. 
Geld, v.a. விரையடித்தல், Moora nes 

குதல், கலமெடுத்தல். 
Geld'er, s. sலமெடுக்கறவன், விதைவா 

ங்கி, [ம். 
Geld’ing, s. par ptr st 
Gelding, a. ஈலமெடபட்ட. 
Gel'id, a. குளிரான, கூதிரான, சீதள 

மான. 
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Gel'ly, s. திங்குழம்பு, உறைந்தபாணி, 
பாகு. 

of the palmira, தங்கு. 
Gem, s. மணி; இரத்தினம், இரத்தினக் 

கல், 
as bud, அளிர், தளிர், இலிர். 
red, செம்மணி. 

Gem, v. a. குயிற்றல், மணிபதித்தல், ௮ 
லங்கரித்தல். 

Gem’el, s. ஏர், சோடு, இணை. 
Gem'i-nate, v. a. இரட்டித்தல். 
Gem’i-ni, 8. இரட்டைப்பிள்ளை. 

one of the signs of the zodiac, மித 
ors nF. , 

Gem'i-nous, a. இரட்டிப்பான, சோடு 
சோடான. 

Gem-ma/’tion, s.. அளிர்க்கை, தளிர்க் 
கை. 

Gem'me-ous, a. இரத்தினமுள்ள, இரத் 
தினத்திற்குரிய, இரத்தினம்போன்ற. 

Gem'my, a. சோதியுள்ள, பளீரிடுநிற, 

இரத்தினநிறைந்த, மின்னுறெ, சிறப் 
புள்ள. 

Gender, .s. சாதி, யால், இலிங்கம். 
in grammar, பரல். 
masculine, ஆண்பால், புல்லிங்கம். 
feminine, பெண்பால், ஸ்திரிலிங்கம். 

common, பொதுப்பால். 
neuter, sஈபுஞ்சகலிங்கம், இயங்காத்தி 
ணைப்பால், நிலத்திணைப்பால்., 
ungrammatical, பரல்வ 

Gen'der, v. a, (see Engender.) Sou 
பித்தல், சனிப்பித்தல். 

Gen'der, v.n. sலத்தல், HOSA, சை 
யோகம்பண்ணுதல். 

Gen-e-a-log'ic-al, a. வமிசவட்டவணை 
5055, பரவணிக்கடுத்த. 

Gen-e-al’o-gist, s. வமிசவட்டவணேக் 
காரன்,  சந்தானபாரம்பரியமெழுது 
வோன், பரவணியெழுதவோன். 

Gen-e-al’o-gy, s. பரவணிக்ரெமம், ௪ம் 
தானவழி; சந்தானபாரம்பரியப்பெ 
யர்வழி, வமிசவரிசை. 

Gen’e-ra, s. (see Genus.) இனங்கள், 
பொதுவினம், சாதி. 

Gen'er-al, s. முழுத்தொகை, படைத்த 
லைவன், சேனாபதி, தானாபதி, சேனை 
த்தலைவன், தளகத்தன்.. 
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in general, பொதுவாய்; பொதுப்ப 
ட, சாதாரணமாய். 

Gen’er-al, a. பொதுவான, சாதாரணமா 
ன, சமுதீதமான, வழக்கமான, சாமா 
ணனியமான. 
calamities, தெேசஉபத்ரவம், பொது 
க்கிலேசம். 

. feeling, or sentiment, பொதுவுணர் 

ச்சி, சாதாரணஎண்ணம், சாதாரண 
உத்திட்டம். 
rumor, ஊர்க்கதை, 

Gen-er-al-is'si-mo, s. சகளகத்தன், சேனா 
பதி. 

Gen-er-al’i-ty, பொதுமை, பொ 
Gen’er-al-ness, *” ‘ அத்தன்மை, பெரு 

ம்பான்மை, சாதாரணம். 
Gen-er-al-i-za'tion, 8. யபொதுவாக்கு 

கை, சாமானியமாக்குகை. 
Gen'er-al-1ze, v. பொதுவாக்குதல்,இன 

நிலையாக்கல், ஒழுங்குப்படுத்தல், வ 
ரிசைப்படுத்தல், இனப்படுித்தல். 

Gen'er-al-ly, adv. பொதுவாய், வாடிக் 
கையாய், வழக்கமாய், பெரும்பான் 
மையாய், சாதாரணமாய். 

Gen’er-al-ness, s. லிசாலம், பொதுமை, 
சாமானியம், பெரும்பான்மை. 

Gen’er-al-ship, s. செனாபத்தியம், சே 

பதித்துவம். 
Gen’er-al-ty, s. சமஸ்தம், பெரும்பான் 

மை. 
Gen'er-ant, 8. பிறப்பிக்கும்தனமை, ௪ 

னிப் பிக்குந்தன்மை, சினைப்பிக்கை. 
Gen’er-ate, v. a. சனிப்பித்தல், பிறப்பி 
GFN, 2 CTL MESH, உருவாக்கல். 

Gen-er-a'tion, s. பிறப்பிப்பு, சணிப்பி 

ப்பு, தலைமுறை. 
a family or tribe, சந்ததி, கொத்திரம். 
as people of any time, sruத்தார், த 
லைமுறையார். 
the present generation, இக்காலத்தா 
ர், இச்சந்ததி, தற்காலத்தார். 

Gen/er-a-tive, a. பிறப்பிக்றெ, வர்த்தில் 

றெ, விருத்தியாக்குறெ. 
Gen’er-a-tor, 5. பிறப்பிப்போன், ஆச் 

குவோன், சனிப்பிப்போன. 
Gen-er’ic, பொதுவான, சாதார 
Gen-er’ic-al, ‘ § ணமான, ரித்த உ 

ரிய, சாமானிய. 
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term, பொதுப்பெயர், மரபுப்பெயர். 
Ge-ner’ic-al-]y, adv. பொதுவாய், மர 

பாய். 

Gen-er-os'i-ty, 8. உதாரகுணம், தயாள 

ம், தருமூ£லம், தருமகுணம். 
Gen'er-ous, 4. உதாரமான, தருமக்குண 

முள்ள. 
person, தயாளமுள்ளவன், தருமக்கு 
ணமுள்ளவன், esti, தாதா. 

Gen’er-ous-ly, adv. தயாளமாய், உதார 
மாய். 

Gen’er-ous-ness, s. தயாளம், உதாரம். 
Gen'e-sis,.s. ஆதியாகமம், உற்பத்தியா 

கமம். 
Ge-neth'li-ac, Yipes 

Ge-neth-li‘ac-al, $s . கல் 
Ge-neth'li-acs, s. சrரதககணிதம், சாதக 

சோஷிகம். 
Ge neth-li-at'ic, s. சோஷிகன், சாதக 

மெழுதவோன். 
Ge'ni-al, a. வளர்க்கிற, வனுக்காதார 

மான, வளர்ச்சிக்கடுத்த. 
as merry, களிப்பான, மகிழ்ச்சியான, 
அள்ளாட்டமான. 

Gé'ni-al-ly, adv. இயல்பாய், சுபாவமா 
ய், மநிழ்ச்சியாய். 

Ge-nic’u-late, v. a. say oa SSO, முளி 

வைத்தல். 

Gé'ni-i, 8. (pl.) ஆகாயவாசிகள், வா 
னோர்கணம். 

Gen/i-tal, a. சனனத்துக்கடுத்த, உற்பத் 

திக்கடுத்த. 

Gen’i-tals, s. (pl.) இலிங்கம், உபத்தம், 

குய்யம். 

Gen’i-tive, s. (case in grammar.) 9/3), 

ஆஅ, முதலியஆரறாம்வேற்துமைஉருபு 
கள். 

Gen’i-tor, 5. உண்டாக்குவோன், அப் 

பன், பிதா, SENS. 

Gen'i-ture, s. செனிப்பிப்பு; செனனம். 

Gén'ius, s. ஆகாயவாசி. 
as nature, தன்மை, இயல்பு, கடை; 
போக்கு. 
a genius, கருவாளி, கருத்தாளி, வி 
வேதி, கூழ்ச்சவிவேட, y@. 
strength of mind, விவேகம், யூகம், 

தீவிரபுத்தி. 
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Gen-teel’, a. ஈாகரீகமுள்ள, சறெப்புள் 
ள், சீர்திருந்தின, நற்பாங்கான, ஆசா 
ரோபசாரமுள்ள,; மரியாதையுள்ள. 
address, sரகரீகமானபேச்சு, உபசார ' 
ரவார்த்தை. 
behavior, sரகரீகம், பரிச, பாங்கு. 

Gen-teel'ly, adv. Apப்பாய், நாகரீகமா 
ய், ஆசாரோபசாரமாய். 

Gen-teel'ness, s. உபசாரம், ஈடை, பா 

HG, நாகரீகம், றெந்தகடை. 
Gen'tian, s. ஒருவேர். 
Gen'tile, s. அக்கியொனி, அஞ்ஞானி, 

அசத்தியமதானுசாரி, புறச்சாதி, ௮ 
ன்னியதேவாராதனைக்காரன். 

Gentile, a. அன்னியதேவாராதனைக்கு 
ரிய. 

Gen'til-ism, s. அக்க்யொனம், அவபத்தி. 
Gen-ti-li'tious, a. சrAப்போங்கான, ப 

ரம்பரியமான, தலைமுறைதலைமுறை 
யான, ஒருதேசப்பாங்கான, பரவணி 
யான. 

Gen-til'i-ty, s. sரகரீகம், மேன்மக்கள் 
நடை, பாங்கு. 

Gentle, a. சாதுவான, சாந்தமான, பத 

மையான, மெத்தனவுள்ள. 
discourse, சாதுவானபேச்சு, சமாதா 
னசம்பாஷனை. 
folks, தலைமக்கள், மேன்மக்கள், சா 
அக்கள். 
pace, தளர்நடை , தளர்ந்தகடை. 

| Gen'tle-man, s. துரைமகன், குலமகன் 9. ௮ S 3 
தலைமகன், பெருமகன், இறைமகன். 
military, தளகத்தன், படைவீரன். 
of title, பட்டப்பிரபு. 
at large, செல்வன், செல்வத்துரை, 
பிரபு. 

Gen'tle-man-li-ness, s. sரகரீகம், பரி 
ச, மேன்மக்கள்நடை. 

Gen’tle-man-like, சங்கையான, 

Gen’tle-man-ly, ~~ 3 மேன்மகன்றன் 
மையான, நாகரீகமான. 

Gen'tle-man-ship, 3. மேன்மகன்றன் 
மை. 

Gen'tle-ness, s. பதமை, சாந்தகுணம், 
மெத்தெனவு, சாந்தம், சாது, தயாளம். 

Gen'tle-wom-an, 8. தல’ைமகள், பெருமா. 
ட்டி, நாய்ச்சியார், தலைவி, கோமாட் 
டி; தரைச்சானி. 
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Gen’ tly, adv. பதமையாய், மெல்லமெல் 
ல, படிப்படியாய், பட்சமாய், மெத் 
தனவாய், உருக்கமாய். 

Gen-too', 8. இந்துமத அனுசாரி, இந்து 
வ ்ஸ் 

Gentry, 8. மரபு, உயர்குலம், தலைமக்க 
 ள்ட மேன்மக்கள், குலமக்கள். 
Ge-nu-flec'tion, s. (Wமந்தாள்வணக்கு 

கை, முழந்தாட்படியிடுகை. 
Gen'u-ine, 4. உத்தமமான, உண்மையா 

ன, கலப்பின்மையான, சத்தமான, & 
வாபமான, சுயம்புவான. 
gem, குலமணி, சரதிமணி, சுத்தஇிர 

தீதினம், ஆணிமுத்து. 
Gen‘u-ine-ly, adv. கலப்பில்லாமல், ௬ 

பாபமாய், உத்தமமாய். 
Gen'u-ine-ness, s. sகலப்பினமை, சத்த 

ம்; உண்மை, பழுதின்மை. 
Gé'nus, s. வகை, இனம், குலம், சாதி, 
Ge-o-cen'tric, a. பூமிமத்தியான, பூமி 

யைமத்தியாயுள்ள. 
Ge-od'e-sy, s. மேற்பரப்பளவைச்சாச் 

திரம், மீட்டலளவைச்சாத்திரம், பூமி 
மானம். 
Ge-og-nost'ic, a. பூமியின்கறுபாட்டு 

66055, பூதசாங்கரியத்துக்கடுத்த. 
Ge-og'no-sy, பூதசாங்கரியம், பூத 
Ge-og'o-ny, 3 ¢ சம்பவக்கியானம், பு 

— வனகோசம், அண்டகோசம், வஸ்து 
விற்பத்தி, பூமிசாதப்பிரஞ்கை. 

Ge-og'ra-pher, s. புவனசாத்திரி. 

Ge-o-graph'ic, புவனசாத்திரத் 
Ge-o-graph’ic-al, Ks ‘ தக்கடுத்த. 
Ge-o-graph'ic-al-ly, adv. புவன சாத்திர. 

ப்போங்காய், புவனசாத்திரப்படி. 

Ge-og'ra-phy, s. பூகோளசாத்திரம், புவ 
னசாத்திரம், புவனகோசம். 

Ge-o-log'ic-al, a. பூகோள சாதித்துக் 
கடுத்த, 

Ge-ol'o-gist, s. புவனகோளசராத்திரி, பூ 
 பந்தவித்தியாபாரகன். 

Ge-ol’o-gy, s. பூமிபந்தவித்தை, புவன 
கோளசாத்திரம். 

Gé'o-man-cer, s. சக்கரக்குறிகாரன், 
_கோடுதறிக்குறிசொல்வோன். 

Gé'o-man-cy, s. சக்கரக்குறி) Car OE 
 மிக்குறிசொல்லுகை, 
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Ge-o-man'tic, a. கேடுதிறிக்குறிசொல் 
வதற்கடுத்த. 

Ge-om/e-ter, நீட்டலளவைச் 

Ge-om-e-tri’cian, ”” ee இரே 
காகணிதன். 

Ge-om’e-tral, நீட்டலளவைச் 
| Ge-o-met'ric, சாத்திரத்துக்குரி 
Ge-o-met'ric-al, ய, SLL Verena 

ப்படியான. 
Ge-o-met’ric-al-ly, adv. இரேகசாகணித 

முறையாய், ீட்டலளவைப்படி, 
Ge-om’e-trize, v. a. Gீட்டலளவைவிதி 

ப்படிசெய்தல். 
Ge-om’e-try, s. இரேகாகணிதம், நீட்ட 

லளவைச்சாத்திரம். 
Ge-o-pon’ics, s. வேளாண்மைதூல் , உ 

ழவுசாத்திரம், கருஷிதூல். 
Geor'gic, a. வேளாண்மைழூலுக்குரிய. 
Ge-os'co-py, s. நிலப்பரிட்சை, நிலவிதீ 

GED. 
Ge-ot'ic, a. பூமிக்கடுத்த, பூமிக்குரிய. 
Germ, s. முளை, ௧௬; அங்குர், களிர், 

மூலம். 
of palms, &c., in the top, வட்டு. 
of plantains, &c., in the bottom, a 

ட்டு, தழங்கு 
German, a. கன்தர்சாங்களறினத்ளு 

க்குரிய. 
Germ’in-ant, a. முனைக்கிற , அரும்புறெ. 
Germ'in-ate, ». n. முளைத்தல், இலிர்த்த 

ல்; தழைத்தல், தளிர்த்தல், அங்குரி 
த்தல், அளிர்த்தல். 

Germ-in-a'tion, s. தளிர்ப்பு; தழைப்பு, 

முளைக்கை. 
as time, முனைக்குங்காலம். 

Ger'und, s. வினையெச்சம். 

Ges-ta'tion, 8. குல்கொண்டிருக்கை, வ 

யாவுடைமை, கருப்பதாரணம். 

as wearing, அ௮ணிகை. 
Ges-tic'u-late, v. n. urவனைகாட்டுதல், 

அபிஈயித்தல், கைமெய்காட்செல், ப 

யில்காட்டதெல். 

Ges-tic-u-la/tion, 8. வரனை, அபிஈயம், 
கைமெய்காட்டுகை, பயில், 

Ges-tic'u-la-tor, s. அபிநயி, கைமெய்கா 

ட்டுவோன், பயில்காட்வோன். . 

Ges'ture, s. சைக்கினை, FIL, சை 

கை, அபிநயம், கைமெய்காட்டுெ 
VS 
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graceful, ஓயில், ஒய்யாரம். 
ungraceful or improper, சேட்டை. 
theatrical, ஏபிகயம்,கைமெய்காட்டு, 
with the eye, சைகை, கண்குறிப்புக் 
காட்டுகை, கண்மறிக்சாட்டுகை. 
withthe hand,.கைகாட்டு,சகைப்பயில், 

with the head, ர சிரகம் 
பம், சரகம்பிதம், OIE 

Ges'ture, v. a. சேட்டைப 
பிரயித்தல், கைமெய்காட்டல். 

Get, va. சம்பாதித்தல், அடைதல், பெ | 
அதல், எதெதெதல், பிடித்தல், வாங்குதல். 
above, மேற்கொள்ளுதல். 
a name, பெயரெடுச்தல், பெயரயபை 
தல், கீர்த்தியடைகதல். 
a girl married, sரையேற்றுதல், வி 
வாகம்பண்ணிக்கொடுத்தல்., 
by industry, தேடுதல், உழைத்தல், 

« சேகரித்தல். 
gain, இலாபங்காணுதல், ஆதாயம் 
பெறுதல். 

footing, நிலை்கொள்ளுதல், வேரூன் 
றிக்கொள்ளுதல். 
into possession, sசைவசம்பண்ணிக் 
கொள்ளாதல், ஆட் சியெறுதல். 
in or into, உட்படத்துதல், வசப்படு 

கீதல். 
leave, Ny NR pt Thy விடைபெ | 

அதல். 
» ‘over to one’s interest; செர்க்தல், வ 

செயெப்படுத்தல்,). தன்னயத்துக்குச்சே 
ர்த்தல். 

rid of by putting off, sLத்துதல்ட 6 | 

க்குதல், விலக்குதல், தள்ளுதல். 
to recover debts, &c., saw@seay ௮ 
மவாக்கல், அறவிடுதெல்., 

Get, 22, உட்படுதல், செருதல். 
ahead or forward, sலைப்படுதல், மு 
ந்துதல். 

ashore, sHரையேறுதல்,கரைப்படுதெல். 
at, எட்கதெல், அகப்படுதல், GL Osa. 
back, தரும்பிப்போதல். 
before, முந்துதல். 

behind, பின்னிதெல், க்த்கன்கு ௪ 

ல், இடைதல். 
clear, ordre விலகிக் 
கொள்ளுதல். 
down, இறங்குதல். 
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drunk, வெறியெடுத்தல், வெறிகொ 
ள்ளூதல், : * 
loose, பிரிதல், அவிழ்தல்., விள்னல். 
near, இட்டுதல், சமீபித்தல். 
out, Fe Si வெளிவருதல்; பிரஸ் 
தாபப்பகெல். 
out of the way, ஒதுங்குதல், Mags 

ல், தீப்புதல், கைகடத்தல்; ஒற்றிப் 
போதல், . 
through or away by stealth, ஒளித்து 

த்தப்புதல், ஈழுவுதல்.. 
up, எழுதல், எழும்புதல், எழுதல், கி 
OT LDL SY. 5 
well, சுகப்படுதல். 

Get fer, 9. வாங்குவோன், பெறுவேன், 
சம்பாதிப்போன். 

Getting, 5. பெற்றுக்கொள்கை, சம்பா 
திப்பு, இலாபம். 

Gew’'gaw, s. யேரலி, வெளிப்பூச்சு, வி 
யாட் பப்யொராள், 

Gew'gaw, a. லெலிங்லூங்கி்ல் வீண் 
போலியான, oe 

Ghést'ful-ly, adv. wisn iv வித் பய 
ங்கரமாய், பிரமிப்பாய், சங்காவேச 
மாய. 

Ghist'ful-ness, s. செத்தசாயல், பயங்க 
ரமானகாட்ி, எக்கமுகம், வெளிறி 
COF 5 CH GOLD. 

Ghist'ly, «dv. செத்தரூபுபோன்ற, வெ 
ளிநின, பயங்கரமான. 

Ghee, s. நெய், கிருதம், ஆச்ெம். 
Ghost, 8. ஆவி, ஆத்துமா, உயிர், பிதிர். 

give up the, சாதல், உயிர்விகெல், 
தேகவியோகமாதல். 
Holy Ghost, பரிசுத்த ஆவியானவர். 

Ghostli-ness, s. ஆலியின்தன்மை, ஆ 
வியின்சிந்தை. 

Ghostly, a. ஆவிக்கடத்த, ஆத்துமாவுக் 

கடுத்த. 
Gant, 8. பெருந்தேட, திண்ணீயன், 

பீனதேகன், மிண்டன். 
Gi‘ant-ess, s. இயக், Sar@s@. 
Gi’ant-like, ? பெரிய, அதிதேகமுள் 
Gi'ant-ly, & Cer; பீனதேகமுள்ள. 
Gi'ant-ship, 8. யெருந்தேகத்துவம். 
Gib'ber, ¥. n. பரபரப்பாய்ப்பேசுதல். 

| Gib’ber-ish, 9. a பசயசப்ப, 
பகு பிதற்ற, Bla த் 11 
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Gib'ber-ish, a. ‘பயனற்ற, பொருளில் 
லாத. 

Gib'bet, s. தூக்குமரம், ths SDV 
Gib'bet, v. a. அக்குமரத்திற்றூக்குதல், 

குறுக்குமரச்திற்றூச்குதல். 
Gib-bos'i-ty, s. அதைப்பு, வீக்கம்) பு 

 டைப்பு, புறவளைவு. 
Gib’bous, a. வீக்கமான; அதைப்பான, 

புறவளைவான, கூன்முதுகுள்ள. 
Gib'bous-ly; adv. வீக்கமாய், அதைப்பா 

ய், கூனலாய். 
Gib'bous-ness, s. அதைப்பு, wavs, cy 

டைய்பு, புறவளைவு. 
Gibe, si ஈகைப்பு, சுுசொல், தமொழி, 

பழிப்புரை, குத்திரம். 
Gibe, v.a. sகைத்தல், சுட்ப்பேசுதல், 

இகழ்தல், கிந்தித்தல்அச௫க்யையண் 

SOO FO. 

Gib’er, 5. பழிப்போன், நிந்திப்டோன், 
இகழ்வோன், சுடச்சொல்வோன், தி 
ச்சொற்காரன், குத்தின். 

Gib'ing-ly, adv. பநிப்பாய், நி்தையாய். 
Gib’lets, s. வாத்துமுதலியவற்றின் ஈரல் 

முதலியவை. 
Gid'di-ly, adv. லைய்வோம், கலைச்சு 

மழற்சியாய், உறுதியின்மையாய், சிந்த 
னையின்றி; உலாஞ்்சி. 

Gid'di-ness, s. Aறுகிறுப்பு, தலைச்சுழற் 

இ, உலாஞ்சுகை, உறுதியின்மை, ௮ 
சைவு, சலனம், சிந்தனையின்மை. 
in youth, துடினம், அடியாட்டம். 

i'd), a. சறுநிறுப்பான, உலாஞ்சுத 
த நிலையற்ற, அடியாட்ட முள் 

வெறியுள்ள. . 
me a சிந்தனையற்ற, க்கக் 
head, முட்டாள், 

headed, Aந்தனையற்ற, அவதானமற் 
“ற, இறுதிறுப்புள்ள, நிலையற்ற , 
to be giddy, Gm Gms se, சுழற்றுத 

ல், Oe Ge srr; தன்னம் ௨ ௨ 
லாஞ்சுதல்.'' | | 

Gr 8. கொடை, ஈகை, ஈவு; உபகார 
ம், தியாகம், பேது; வரம்; விசர்ச்சன 

ம், பரிசு. | 
to a priest &c1; Pitta s 
to a temple, ‘Cerawer,: ales: 

“ ர்த்தி; கோவில்மானியம்' o> 

as a bribe, sைச்கூலி, யரிதானம், 
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an offering, srexigens, பலி. 
as reward, வெகுமதி, தனம், 
பரிசில். 
as talent or faculty, அருள், வரம், சா 
மர்த்தியம், திராணி, புத்தி, விவேகம். 

Gift, v. a. வரங்கொடுத்தல். 

Gift'ed-ness, s. Drrestl, வாரமுள்ளதன் 
மை, தத்துவம். 

Gig, 5. இருசக்கரக்குதிரைப்பண்டி.!' 
a fiddle, ணை. | 
a harpoon, wvண்டா. 

a ship’s boat, sப்பலினவளளம்.' 

a wanton girl, ஆடமொலை, பம்பரத்தி, 
பம்பிடுிஙகி. 

Gi-gan'tic, a. பென்னம்பெரிய, மகா 
பெரிய. 

Gig'vle, s. கெக்கலி, கெக்களம். 

Gig‘gle, v. ௩. கெக்கலிகொட்டல், கெ 
க்கவித்தல், களுதிளுத்தல். 

Gig’gler, 5. கெக்கவிப்போன, கெக்கட் 
ட மிடுவோன், கிளுகிளுப்போன். 

Gild, v. a. பொற்பூச்சுப்பூசுதல், பொன் 
னிறங்கட்கதெல், தங்கம்பூசுதல், தங்க 
ப்புகையூட்தெல், மஞ்சனிறம்பூசத 
ல், பிரபையாக்குதல், முலாமிதெல், 
பொழற்றகடுறுத்தல். 

Gild’er, s. பூசுறெவன்;அழுச்துறெவன், 

aS COIN, ஓர்காணயம். 
Gild‘ing, 8. பொற்பூச்சு,தீங்கப்புகை, த 

ங்கப்பூச்சு, பொற்புகை, ASW, ம 
லாம், மேற்பூச்சு. 

Gill, s. க்ரிஸ் கர் UY» 
of a cock, தாடி. 

Gill, (pr. jill.) அரைக்கால்காழி, ஜர்மு 

கத்தலளவு. 
Gilt, 5. பொற்பூச்சு, இரணியக தம். 

Gim’bal, s. சாந்தப்பெட்டிதூங்கும்வ 

ளையம். 5 

Gimb'let, 

Gim'let, —° ae அறப்பணம்லதி ரூ. 2 

Gim'crack, s. விளையாட்டபப்ப ணி @ 

ட்டு 

Gimp, 8. பட்டுக்கரை,, பட்கொடர, a 

வல. கண்ணி, சுருக்கு, தடம், 

“இக்கொட்டை நீக்குமியர்திரம், one 

றி, E RTM TD 

Puy 
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strong drink, ஒர்வகைமஸ்து, ஓர்வ 
கைச்சாராயம். 

Gin, v. a. இயந்திரத்தினாற்கொட்டை௩ீ 
க்குதல், பொறியேற்றிப்பிடித்தல். 

Gin'ger, 5.. இஞ்சிக்கிழங்கு. 

dried, வேர்க்கொம்பு, சக்கு; ஈாகரம். 
preserved, இஞ்சவற்றல், இஞ்சயெறு 
காய், இஞ்சயடை காய். 

Gin'ger-bread, s இஞ்ப்பணிகாரம், 
இஞ்சிப்பூரிகை, இஞ்சித்தோசை. 

Gin'ger-ly, adv. Aறப்பாய், சாவதான 
மாய். 

Gingham, 8. வரிப்புடைவை, கண்டன. 
Gin'gle, s. (see Jingle.) Sண்ணென்றச 

$50, இணீரென்னுமொலி. 
Gin'gle, v. Aண்கிண்ணெனல், ணெ 

ணிடெல், நணீர்கிணீரெனல். 
Gin'gly-mus, s பிணையற்பொருத்து. 
Gip'sy, 8. sள்ளமறவன். 
Gi-raffe’, s. (see Cameleopard.) ஓட்டை 

சசிவிஙட. 
Gir'an-dole, s. இளைவிளக்கு. 

Gird, v.a. அரைக்கட்டுதல், இடைக்க | 
சசுக்கட்டுதல். 
to bind fast, இறுக்திக்கட்டுதல், 
on clothes, 2 @gsev. 
as surround, சற்றிக்கட்தெல். 

Gird'er, 8. பிரதான உத்திரம், பேருத்தி 
ரம். 
a Satirist, இகழ்ந்தெழுதுவோன், வ 
சைப்பாட்கெகாரன். 

Gird'le, s. அரைக்கட்டு, அரைக்கசசு, 
அரைஞாண், இடைக்கட், அரைப் 
பட்டிகை. 
the zodiac, இராமெண்டலம். 
as inclosure, அடைப்பு. 

ப], ம. a. அரைக்கச்சுக்கட்தெல், & 
ந்றிக்கட்தெல். 
a tree, சந்றிவரைதல். 

Gire, s. (see Gyre.) வட்டம், மண்டவி 
க்கை. 

Girl, 5. பெண்பிள்ளை, இளம்பெண், ௪ 
gi), சிறுபெண், கன்னி, றெக்க, 

வாலை. 

Girl'hood, s. கன்னிமை. 
Girl'ish, a. சிறுமிக்குத்தகுமான, வாலை 

| ப்பருவப்பெண்ணுக்குரிய, பெண்த 
ன்மையான. 
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Girl ish- “ly, adv. வாலைப்பருவமாய், பெ 
ண்தனமையாய். / 

பைலை சேணக்கச்சு, 
இறுக்குவார். 

a compass measured, சற்று; சற்ற 
ளவு. 
of cloth webbing, &c., sச்சு, ner 
SEER, மேகலை, 

Girt, v. a சுற்றிக்கட்தெல், elisa 
ட்தெல், இறுக்திக்கட்டுதல்.. 

Gist, s. ரொக்கம், சாரம். 
Give, ». a. கொடுத்தல், தருதல், ஈதல், 

இதெல், அளித்தல். 
account, சகணக்கொப்புவித்தல், கண 
க்குக்கொடுத்தல். 
advice, புத்திசொல்லுதல். 
birth, ஈனுதல், பெறுதல், லயாவுயிர 
தீதல், பிரசவித்தல். 
ear, காதுகொடுத்தல், கேட்டல், செ 
விகொடுத்தல். 
forth, பிரசித்தம்பண்ணுதல். 
judgment, 69Ergse. : 
leave, இடங்கொடுத்தல், ened Qian 
டுத்தல், உத்தரவுகொடுத்தல். 
one’s word, வரக்குச்சொல்லுதல், உ 
தீதரவாதஞ்சொல்லுதவ், 
one food, அன்னமிடுதல், அசனங் 
கொடுத்தல். 
out, பிரசித்தப்படுத்துதல் , இளைத்துப் 
போதல். 
out stores for use, செலவுகொடுத்த 
ல், செலவிடுதல், செலவுபண்ணுதல், 
over, ஒப்புக்கொடுத்தல், ஒப்படை த் 
தல், ஒப்புவித்தல், விஃ்டனிதெல் தொ 
ய்ந்துபோதல். 
pawn or lease, ஒற்றிகொடுத்தல், ஒற் 
நிவைத்தல், வாடைக்குக்கொடுத்தல். 
place. இடங்கொடுத்தல், விலகுதல், 

இணங்குதல், ஒற்றுதல், ' | 
profusely,sம்பூரணமாய்க்கொடுத்தல் 
a polish to metals, மின்னப்பிடி த்தல் 
AY (PSS WU Cor BY SOV. | 

a title, or authority, uit we@s 
ல், பட்டஞ்சுட்கதெல். 
& name, பெயர்கொடுத்தல், பெயரிட 
தல், நாமஞ்குட்தெல். .. 
testimony, சாட்சியிடதெல், சாட் 
சொல்லுதல். ல் 
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suck, பால்கொடுத்தல், ஊட்டவிடு | 
தல். 
up, விட்டுவிடுதல், ஒப்புக்கொடுத்தல், 
way, பின்னிதெல், விலகுதல், இற்று 
ப்போதல், விட்டப்போதல், பின்வா 
ங்குதல். 
in lieu of, ஈடரய்க்கொடுத்தல், பதி 
ல்கொடுத்தல், பிரதிகொடுத்தல். 
give and take, பரிமாறுதல், கொதித் 
அவாங்குதல், கொடுத்துமாறுதல். 
in marriage, கலியாணஞ்செய்துகொ 
டுத்தல், லிவாகம்பண்ணிக்கொடுத்தல் 

indulgence, இளக்காரங்கொடுத்தல். 
full measure, ரிதறையவளத்தல், Aru 
பியளத்தல். 

Giv'er, s. கொடையாளன,. தியா, ஈ 
வோன், ஈகையாளன், உபகாரி. 

Gives,s.(pl.) (see Gyves.)sால்விலங்கு. 
Giz'zard, s. பட்சயினதுமாங்காயீரல், 
"கல்லீரல். 

to fret the gizzard, அலைக்கழித்தல், 
தொரந்தரைபண்ணாுதல். 

Gla'ciate, v. n. பணியாகமாறுதல். 
Gla-ci-a'tion, $. உறைதல், தேளத்தினா 

ல்வைரித்தல், திரளுதல். 
Glacier, s. ஆலாங்கட்டிக்குவியல், ௧ 

னோபவத்திரள். 
Gla'cis, s. சாய்மானம், சரிவு, சாய்ப்பு. 
Glad, 4. உவப்பான, சந்தோஷமான, 

மகிழ்ச்சியுள்ள, முகமலர்ந்த. 
tidings, ஈற்செய்தி, sere Crag. 

Glad'den, v. a. சந்தோஷப்படுத்துதல், 
பிரியப்படத்துதல், பிரீதியாக்கல், 2 
௮ப்பித்தல். 

Glade, s. காட்டுவழி, சோலையூடுசெல் 
லும்வழி, வனத்திடைப்பாதை. 

Gla'den, ல . வாளிலைப்புல்வலினம், 
Gிader, ‘ § கோரை. 

Glad'i-a-tor, s. Aலம்பக்காரன, பட்ட 
யாப்பியாசி, வாளாச்சிரமி. 

Glad-i-a-t6'ri-al, a. சலம்பக்காரனுக்கு 
ரிய. 

Glad'i-a-ture, s. சலம்பம், சலம்பத்தொ 
ல். ' 

wid adv. சந்தோஷமாய், உவகை 
யாய், பிரியமாய். 

Glad’ness, s. சச்தோஷம், மகிழ்சி, ஓ 
கை, உவகை, உவப்பு, களி, களிப்பு. 
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Glad’some, a. சச்தோஷமான, யிரியமா 
ன, உவப்பான, களிப்பான. 

Glad'some-ly, adv. சர்தோஷமாய், க 
ளிப்பாய், பிரியமாய், 

Glad'some-ness, s. சர்தோலம், களிப் 
டு, செந்தளிப்பு, வேடிக்கை. 

Glair, 5. முட்டையின்வெள்ளைக்கரு, 
வெள்ளைக்கருப்போன்றபொருள். 

Glance, s. கண்ணோட்டம், பார்வை, க 
ண்ணோக்கம். 
propitious, Sருபாகடாட்சம், ௬ 
பாநேத்திரம். 

Glance, v. n. இமைத்தல், கண்ணோடுதெ 
ல், கண்ணோக்குதல். 
propitiously, suwைக்கண்செல்லுதல் , 
கடாட்சித்தல். 

to fly off, பட்விலகுதல், முட்டிச் 

சறுக்குதல்; தத்திப்பாய்தல், அனுக்கி 
ப்பாய்தல். | 

Glinc/ing-ly, adv. s॥டைக்கண்ணோக்க 
மாய். 

Gland, s. விசைநரம்பு. 
Gland’u-lar, a. விசை நரம்புக்கடுத்த, வி 

சைநாருள்ள. 
Glans, 8. ஒதம், அண்ட வாதம். 

Glare, 8. சாந்தி, மினுமினுப்பு, சோதி. 
piercing look, வெறித்தபாரர்வை. 

Glare, v. ௩. மின்னுதல், பளீரிடுதல், ஓஒ 
ளிர்கல், கண்ணூன்றிப்பார்த்தல். 

Glar'ing, 4. மின்னுறெ, அலாம்பரமா 
ன, சோதியுள்ள. 

evil, கொடியபொல்லாங்கு,அரோகம், 

robbery, கொ।ஈ4யகளவு, குறை, கொ 

as heinous, தீங்கான, பொல்லாத, கு 
ரூரமான. 

Glass, s. பளிங்கு, ஆடி, கண்ணாடி, த 
ருப்பணம். 

blower, பளிங்குப்பாத்திாமூதியுண் 
டாக்குவோன். 

Gliss, v. a. (see Glaze.) sண்ணாடிபதி 
. க்குதல். 

Gliss, a. பளிங்காலான, பளிங்கினாற் 
செய்த, பழிங்குபோன்ற. 

Glass'-house; © aa apr பண் 
Gliss'-works, லீடு னற ப்மாச் 

திரமுண்டாக்குமவிடி, 
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Gliss‘i-ness, s. பளிங்குத்தன்மை, பளி 
ங்குபோன்றதன்மை, அழுத்தம. 

Glகss'-like, a. பளிங்குபோன்ற. 
Gliss'-met-al, s+ உருக்கினபளிங்கு, ௨ 

ருகும்பளிங்கு. 
Gliss'-work, 8. பளிங்குவெலே. 
Gliss'y, a. பளில்னொற்செய்த, பளிங் 
குபோன்ற, அழுத்தமான.. 

Glaze, v. a. பளிங்குச்சாளரமமைத்தல், 

பளிங்கிற்குச்சட்டம்பூட்தெல், அழு 
தீதமாக்குதல், ஒப்பமாக்குதல் 

Gla’zier, s. பளிங்கு பதிக்கிற வன்) கண் 
ாடிபதிக்றெவன். 

Glaz'ing, s. மண்ண ceptions dieid 
மினுக்கும்பசை. 

Gléam, ௧5. மினுக்கும்பூச்சு, பளபளப்பு, 
துலக்கம், பிரபை, சோதி, பளீரி 
கை, இலங்குகை. 

Gléam, v.n. பளபளத்தல், பளீரிடுதல், 
அலங்குதல், சோதிவீசுதல், பிரபை 
காலுதல், மின்னுதல்., 
as a decaying or dying light, இலங 
குதல், பளீரிடுதல். 

Gleaming, s. வெளிச்சங்காலுகை, சோ 
திவீசுகை, இலங்குகை. 

Gléam’y, a. தாரைலீசுநறெ, சோதிகாலு 
Am, தலக்கமான, பளீரிிற. 

Glan, v. a. விபெழம்ஆய்தல், விகெதிர் 
பொறுக்குதல். 
paddy in the field, கெல்லுப்பொறுக் 

குதல். 
Gléan’er, s. விடுகதிர்பெ பன்ற. 

விபெழமாய்வோன். 
Glean’ing, s. Sa GiOueg inn, 

பொறுக்திச்சோத்தது, SOu pw. 

Gléan'ings, s. (pl.) லிபெழங்கள், சொ 
ரிகதிர், விடகதிர். 

Glebe, s. புற்கதற்றை, வயல், கோவில்நி 

லம். 

Gleb'ous, a. புற்கதற்றையுள்ள. 

Glee, s. களி, சமாளிப்பு, களிப்பு,கொ 
ண்டாட்டம். 

Glee'ful, a. களிப்புள்ள, கொண்டாட் 

டமுள்ள. 

Gleen, ». a. சத்தமாக்குதல், துலக்குதல். 

Gieet, 5. புறமேகம்; வெட்டை, ei 
“ar, மேகரீர். adr 

from a sore; மேககக்ரப்பனீர். 
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| Gleet, v.n: வெள்ளைபடுதல், சம் 
தல். 

Glen, 8. அருக்கம, சங்கடம், மலைகளு 

க்கூடானவெளி. 
a valley, பள்ளத்தாக்கு. 

Glib, a. அழுவலான, வழுக்கலான.' 
Glib'ly, adv. வழுவலாய், வழுக..' 
Glib'ness, s. அழுத்தம், அழுவல். 

in speaking, தடக்இன்மை. 
Glide, s. தடையின்றிச்செல்லுகை. 
Glide, v.n. கழிதல், செல்லுதல். 

along, ஈழுவுதல், அழுவுதல். 
down, இழிதல், சொரிதல், சோர்தல், 

வழிதல், வழுவுதல்; இறங்குதல். ' 
into, அழைதல், 

as an arrow, பாய்தல். 
as a thrown stone, சறுக்குதல், தத்து 

தல். 
Gliff, 5. கண்ணெறிகை. - 
Glike, ௧. பரிகாசம், நிர்தை, ஒமெர்ழி.. 
Glimmer, s. இலங்குகை, மங்கலொளி, 

அலக்கம், மினுக்கம். 
Glim'mer, v. n. இலங்குதல், துலங்குத 

ல், மினுங்குதல். 
Glim'mer-ing, s. மினுக்கம், மங்கல்ஒளி. 
Glimpse, 8. ழ்க்கண், ஆசாட்டம், ௧ 
ண்ணெறி 
of enjoyment, அற்பவின்பம். 
of light, மின். ல் 

Glis'ten, மினுங்குதல், பிரச் 
Glis'ter, °° ™ ¢ த்தல், பளீரிதெல். ' 
Glis'ter-ing-ly, adv. அலக்கமாய், பிரகா 

சமாய்; பளபளப்பாய். 
Glit'ter, 5. இலங்குகை, அலக்கம், பளப 

ளப்பு, மினுமினுப்பு; சோதி, பிரபை. 
Glitter, ». n. பளீரிடதல், பளபளத்தல், 

அலங்குதல், பளிச்சுப்பளிச்செனல். 

to be showy, வேடிக்கையாயிருத்சல், 
கண்ணுச்குஇதமாதல். 

Gloat, v. n. கண்பதிதல், கண்வைத்தல் . 

Glo'ba-ted, a. உண்டையான, கோளவ 

டிவமான. . 

Globe, s. உண்டை, "கோளம், Barer. 

cof soldiers, சச்கரநுபம். பட yf bof) 

terraqueous, தரைய 

Glo-bose’, a. உண்டையான, 
ஈன் he 110 SOs 

தோல் 
, oo 
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Glo-bos'i-ty, s. சொளவடிவு, உண்டை 
“ வடிவு. 
Glob'u-lar, @. உண்டைபோன்ற, கோ 
ளவடிவான. 
shape, S)r cori aio ay, உண்டைவடி 
வ, கோளவ்டிவு. 
to become globular, Ar@ரதல், உண் 
டையாசதல். 

Glob'ule, s. Aறஉருண்டை ,தாளவடிவு. 
of mercury, Qrsமணி, 
of water, Fீர்த்தூவல், மீர்த்துளி. 

Glob'u-lous, திரட்சியுள்ள, உண் 
Glo'by, 1 ‘ டையான; திரட்சி 

யான. 

Glom'er-ate,».a.rட்டுதல் உருட்டல். 
Glom-er-a'tion, s. Pru. @ans. 
Gloom, s. இருட்டு, இருள், மந்தாரம், 

மிரம், பூங்காரம். 
« Of mind, vera Serb, மனச்சடைவு. 
Gloom, v. n. இருளூதல், மங்கலாதல், ம 

HI G (YF. 
Gloom'i-ly, adv. இருட்டாய், மந்தார 

மாய்; அசீசப்பாடாய், மனக்கோட் 
டரவாய். 

Gloom’i-ness, 8. மந்தாரம்; இருள், மன 
க்கோட்டரவு. 

of countenance, முகக்கோட்டரவு, 
முகவாட்டம். 

Gloom'y, @ மந்தாரமான, துக்கப்பா 
் ள்ள. 

countenance, அக்கமுகம், வாட்டர 
வானமுகம். 

weather, மந்தாரகாலம்., 
to be gloomy, as weather, wந்தாரம் 

' (போடுதல். 
to be gloomy in countenance, முகங் 
குறாவுதல், கோட்ட ரவாயிருத்தல். 

Glo-ri-fi-ca'tion, 8. புகமுகை, அத்தியம் 
LCT BIOS,  மதகிமைப்படுத்துகை, 

 Cwocra@mntu@sgsiens. 

Glo'ri-fy, v. க. வாழ்த்துதல், இறைஞ்சு 
$0, வந்தித்தல், மகிமைபண்ணுகதல், 

. புகமுதல், அதித்தல், சீர்த்தித்தல். 
Glo'ri-ous, a. மகிமையுள்ள, மேன்மை 

. யுள்ள, சோதியுள்ள, ஒர்த்தியுள்ள. 
Glo'ri-ous-ly, adv, மகிமையாய், மேன் 

மையாய். - ன re 
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GlO'ry, £. மிமை, மாட்மெம், மாண்பு, 
ஒீர்ச்தி, பிரதானம், பிரதாபம், கெடி, 
அலங்காரம், மகிமைப்பிரகாசம். 
as light, பிரபை, பிரகாசம்; சோதி, 
தேச. 

Glo'ry, v.a. களிச்துப்பாராட்டெல், பா 
ராட்டுதல், மகிமையாராட்டுதல், Sw 
புபேசுதல், மேன்மைபாராட்டுதல். 

Glo'ry-ing, s. மேன்மைபாராட் டு,வீம்பு. 
Gloss, 8. துலக்கம், யளபளப்பு, அழுத் 

தம், யினுக்கம். 
specious appearance, பெொரவி, வெளி 
வேஷம். 
as Commentary, விருத்தியுரை, வியா 
க்கியானம். 

Gloss, v. a. அலங்கரித்தல், மினுக்குதல், 
அலக்குதல், மேற்பூச்சுப்பூசுதல். 
as explain, விளக்குதல், உதாரணத் 
தாற்காட்டல், விரித்துரைத்தல். 
as magnify in description, பருப்பித் 
அச்சொல்லுதல். 
as palliate, sணித்தல், குறைத்தல், ep 
ASO, மறைத்தல். : 

Gloss'a-rist, s. வியாக்கியானி. 
Gloss'a-ry, s. இரிசொல்லகராதி, AG 

ஞுசொல்லகராதி. 
Gloss'ed, a. மினுக்னெ, அழுத்தம்பண் 

ணப்பட்ட, விளக்கினை. 
Gloss'er, ௧. வியாக்கியானி, அழுத்தஞ் 

செய்வோன். 
Gloss'i-ness, s. அலக்கம், யமினுக்கம், ய 

ளபளப்பு, அழுத்தம். 
Gloss-og'ra-pher, 8. உரைகாரன், உரை 

யாசிரியன். 
Gloss-og'ra-phy, s. உரைகட்டுகை, வி 
யாக்கயொனம்பண்ணுகை. 

Gloss'y, a. அலக்கமுள்ள, அழுத்தமுள் 
ON 5 பளபளப்பான. 

Glot'tis, s. தொண்டைக்குழி; குரல் 
வளை. 

Glove, ச. கைப்புட்டில், அத்தகோசம், 
கையுறை. 

Glove, ». a. கைப்புட்டிலிடதல்,; கையு 
ழறையிடதெல். 

Glow, s. கடுவேக்காடு, கடுஞ்சுடு, 
as brightness, மினுமினுப்பு, wer 
ள்ப்பு. 

of passion, மuனஉக்கொம்மனைக்கொதி. 



GLU 

of countenance, மகக்களை, முகச் 
சோபிதம், முகச்சோபை, முகச்செ 
ந்தளிப்பு. 

Glow, v. n. அழலுதவ், அனலதல், og 
ல், கனலல், பிரகாரித்தல், . மின்னு 
தல். 
with delight, அக்களித்தல். 
with love, உருகுதல். 
with zeal, வேகங்கொள் கூதல், 

Glow'ing, a. dரகாசமுள்ள;, பிரயையு 
ள்ள, சூளெள. 

language, அலங்காரவார்ச்தை, அலக் 

கமானபேச்சு. 
Glow’ing-ly, adv. drயையாய், மாசோ 

தியாய், பிரகாசமாய். 
Glow'-worm, 8. மின்மினி, கச்சோதம், 

கத்தியோதம். 
Gloze,s. முகத்துதி, இச்சகம், முகமன். 
Gl௦ze, v. a. புகழ்தல், முகமன்கூறுதல், 

மருட்தெல். 
Gloz'er, s. முகத்துதிபேசுவோன், 
Glie, s. வச்ரெப்பசை, பிசின், ஒட்டு, 

பற்று, பசை. 
Glie, v. a. பசையொட்டெல், பொருத் 

அதல், ஒட்கதெல். 
Gli’er, s. பசையொட்டவோன். 

ley, a. பிசு பிசுப்புள்ள, பசையான, 
ஒஓட்டெர்தன்மையுள்ள. 

Gla'ey-ness, s. பிசுபிசுப்பு, பசைத்தன் 
மை, ஓட்டுந்தன்மை. 

Gli-ish, a. பசைத்தன்மையுள்ள, ஒட்டு 
இற, பசைபோன்ற. 

Glum, a. முகக்கோட்டரவான, GH 
வின. 

Glime, s. உமி, பதர், கோது, மடல், 
Glum'my, 4. இருண்ட, மந்தாரமான, 
மனக்கோட்டரவான. 

Glut, 5. பூரணம், நிறைவு, தெவிட்டு, 
மேல்யிச்சம். 
as wedge, மரஆப்பு. 

Glut, v. தெவிட்டச்செய்தல், பெருகப் 
புசித்தல், மீதூணரும்தல். 
to be glutted, Osa Osa, தேக்கு 
தல். 

Gli'ten, s. கோதுமைமுதலியவற்றின்ப 
சை, இரத்தப்பசை. 

Glu'tin-ate, v. a. பசையிடுதெல், வச்சிப் 
பசையாலொட்டுதல், 
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Gli-tin-a'tion, s. பசையிடுகை, 
Glu'tin-a-tive, a. பசைக்கிற, ஓட்ரெத 
.ன்மையுள்ள. 

Gli'tin-ous, a. பிசுபிசுப்பான, ஓட்டும் 
தன்மையுள்ள. 
to be glutinous, dசபிசுத்தல், பசை 
யாதல். 

Glu'tin-ous-ness, 8. பசையுள்ளதன்மை, 
பசைத்தன்மை. 

Glut'ton, s. பேருணன், களிணணன், 
அசனப் பிரியன், பெருந்தனன். 
a beast, ஒர்மிருகம். 

Glut'ton-ize, v.n. தெவிட்டத்தின்னுத 
ல், மேல்யிச்சமாய்த்தின்னுதல். 

Glut'ton-ous, a. பேருண்டியுள்ள. 
Glut'ton-ous-ly, adv. பேருண்டியாய். 
Glut'ton-y, 8. பேருண்டி, போசனப்பி 
ரியம். 

Glyph'ic, s. (see Hieroglyphic.) யூகபா. 
லை 

Glyp'tics, s. இரத்தினத்திற்த்திரிக்கும் 
வித்தை. 

Glyp-to-graph’ic, a. இரத்தினத்திற்சித் 
திரிக்கும்வித்தைக்குரிய. 

Glyp-tog’ra-phy, s. இரத்தினத்தில்ஓவி 
யசாத்திரம். 

Gir, 
Gnarl, ” 
Gnirl'ed, a. கணுவுள்ள, முளிநிறைந்த, 
Gnash, v. n. பல்லைநருமுதல், பற்கறித் 

தல். 
Gnat, 5. கொசுகு, கொதுகு, Bos. 

a smal! thing, அற்பம். 
worm, கொசுகுச்சினை. 

Gnaw, v. a. கடித்தல், நறுக்குதல், அரி 

SSO. 
as beetles, ats. 
as dogs, கழித்தல், நரும்புதல். 
as hunger, புகைதல். எரிதல். 
as insects on dry grain, உளுக்குதல், 
வண்டூதுதல். 

as rats, அறுத்தல், அரிசல், கொந்து 
தல். 
as vermin, அரித்தல், கத்தரிச்தல், ௫ 

 ன்னுதல். | 
as worms in the body, புமுவரித்தல். 

Gnaw’er, s. அறுப்பது, அரிவது. 
. அரிப்பு, ஈறுக்குகை. 

. ( உலமுதல், முறமுறுத்த 
ல. 
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of hunger, த பசித்தாபம். 
Gno'mon, s. கடிகாரவூசி ; கடிகாரகுத்தி 

Tape. 
in astronomy, சங்கு. 

in geometry, வியாச்சதுஷ்டயம். 
Gno-mon’ic, கத்ர் 
Gno-mon'ic-al, me ‘ SEO AHIR 
Gno-mon'ics, s. சங்குஸ்தாபனவித்தி 

யை, சாயாவித்தியை. 
GO, v. ௩. போகுதல், செல்லுதல், எகுதல். 

about, சற்றுதல் , சற்றித்திரிதல். 
away, விலகுதல். 
back, பின்ணிடதெல், பிந்துதல், திரும் 
புதல், பின்வாங்குதல். 
beyond, sடத்தல், எட்டப்போதல். 
by leaps, as a beast with its legs tied, 

பாய்தல், தத்துதல் 
down, Bin ain; wipers அப்ரோ 

; கணித்தல். 
forward, முன்னிடெல், முந்துதல்; மு 
ன்னேறுதல். 
in, புகுதல், பிரவேசரித்தல், உட்படுத 
ல், உட்செல்லுதல். 

‘in crowds, சரிதல், கூட்டமாய்ச்செ 
ல்லுதல். 
in state, பவனிபோதல். 
off, as breath, wறிதல். 
onward, நெடுகப்போதல். 
out, வெளியேபோதல், புற்ப்படதெல், 
பிரஸ்தானப்பதெல். 

over to the other party, கைமாறுதல், 

முறைமாறுதல்,; கன்னைமாறுதல். 

out, as a light, நூதல், அவிதல்,, தணி 

தல், அதுத்தல். 

to or near, சேர்தல்; அணுகுதல், ௮ 

ண்டுதல், ஈண்ணுதல், டெ்கதெல். 

to sleep, sண்தூங்குதல், அயிலுதல். 

well with, வரய்த்தல், கைகூதெல், 9 

த்தியாதல். 

as asnake, அரைதல் நகர்தல் ஊருதல் 

to move about, இயங்குதல், திரிதல், 

உலாவுதல், ஈட மாடுதெல். 
as follow, os a பின்பற் 

அதல். 
“go to now, ” வாருங்கள், ப்ப 

or, ஒகோ, ௭, TL. 
UP, ஏறுதல் உயர்தல், ஆரோகணித்தல். 

Goad, 5. தாற்றுக்கோல், முட்கோல். 
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for elephants, தரோபர்ஈ, தோட்டி, 
அங்குசம். 

Goad, ம. 4. குற்றுதல், தூண்டுதல், எவு 
தல், 

Goal, 5. பந்தயவோட்டத்தினிலக்கு, 
எல்லை, நோக்கம். 

Goat, s. வெஸ்ல்ர்டு, வெள்ளை, Gane 
சை, வற்காலி. 
he goat, செச்சை, சாகம், வெள்ளா 
ட்டுக்கடா. 
she goat, வெள்ளாட்டுிமறி. 
young goat, வெள்ளாட்டெக்குட்டி. 

Goat'herd, s. ஆட்டிடையன். 
Goat'ish, a. வெள்ளாட்டுப்போங்கான, 

அற்கந்தமுள்ள. 
Gob, or Gob'bet, s. ஒருவாயுணவு. 
Cob'ble, v. a. பட்.சணித்கல், அவலாய் 

விழுங்குதல். 
Gob’ble, v. n. கொளகொளெனல். 
Gob'bler, s. ப்சணி. 

as a turkey, sாOmாங்கொழிச்சேவல். 
Gob'let, s. Sண்ணி, ணெணம். 
Go'-be-tween, s. wச்கியஸ்தன், ஈலென். 
Gob'lin, s. சருத்திமம், பூதம், கூளி, ப 

Fre, பேய், 
Go'-by, s. saa, அழுக்தல், பறிதல். 
God, s. தேவன், கடவுள்; தம்பிரான், 

பரன், பகவன், தற்பரன், ஈஸ்பரன், 
ERIC, ஈசன். 
as the author of wisdom, Gானகரார 
ணன. 

| God'child, s. ச’o’xை°சொடப்பட்டபி 
ள்ளை. 

God'daugh-ter, s. soeைதொடப்பட்டபு 

தீதிரி. 
God'dess, s. செவி, தெய்வப்பெண். 
God'fa-ther, s. ஞானத்தகப்பன், தலை 
தொட்டபிதா, ஞானஸ் நானப்பிதா, 
தொட்டப்பன். 

God'head, s. தெய்வத்துவம், தெய்வீசம். 
God'less, a. Aிரீச்சுர, தெய்வமற்ற, தே 

வனில்லாத, அவபத்தியான. 
God'like, a. திவ்வியமான, தெய்வீகமா 

ன, தெய்வத்துவமான. 
God'li-ly, adv. பயபத்தியாய், மீதியாய், 

வணக்கமாய். 
God'li-ness, s. செய்வபத்தி; பத்தியுள் 
ள௩டை. 

W2t 



GOL 

as revelation, தெய்வபிரஸ்தாபம். 
God'ly, a. தரு, திவ்விய, தெய்வீக. 
God'moth-er, s. Sானத்தரய், ஞானஸ் 

நானத்தாய், தொட்டம்மா. 
Go-down’, 8. உசக்ரொணம், களஞ்சியம், 
பண்டகசாலை. 

God'send, s. தேவநற்கொடை. 
God'ship, s. தெய்வத்துவம். 
God'sén, s. தலைதொடய்பட்ட புத்தி 

ரன். 
God'speed, s. ASH, அனுபவம், தேவா 

சீர்வாதம், தெய்வம்முன்னிற்க. 
God'ward, adv. தெய்வத்துக்குரேராய். 
Ger, s. போவோன், செல்வோன், a 

குவோன், மத்தியட்சன். 
Gog, s. (see Agog.) அவா, அங்கலாய் 

ப்பு. 
Gog’gle, s. பிதுங்கனகண்பார்வை. 
Goggle, v.n. கண்ணையுருட்டிப்பார்த் 

தல். 
Gog’gle, a. பெந்தைவிழியுள்ள, பாந்து 

க்கண்ணுள்ள. 
eye, பெந்துக்கண், பெர்தைவிழி, மு 
ட்டைக்கண். 

Gog’gles, s. (pl.) வாக்குக்கண்மாற்றுங் 
கருவி, கண்ணின்குசிதாங்கி. 

GO'ing, 8. செலவு, போக்கு, செல்லு 
கை, நடை. 
out, in scripture, எல்லை, அந்தம், 

Goi'tre, களகண்டமாலை,  களக்க 
Goi'ter, : Lp ev. 
Goi'trous, a. களகண் ட மாலைபோன்ற, 

களகண்டமாலையுள்ள. 

Gold, 5. பொன், தங்கம், சாம்பூஈதம். 
bars, பொற்சலாகை, பொற்பாளம். 
mines, பொற்சரங்கம். 

coin, தங்கக்காசு, பொன்னாணயம், 
பொற்காசு, காணம். 
cloth, JSதாம்பரம். 
color, பொன்னிறம், அரிதம், பிங்க 
லம், பொன்மை. 
dust, பொற்சுண்ணம், பொற்பொடி, 
சங்கபஸ்மம். 
lace or edging, பொற்சரிகை, தங்க 
சீசரிகை, பொற்கெண்டை. 
ornament, பொற்பணதி, பொன்ன 
கை, பொற்பணி: 
plate, பொற்றகடு, முலாம். 
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pure or fine, பசும்பொன், தங்கம், கி 
னிச்சறை, m7 GA. 
refined, ஓட வைத்தபோன், அறவை 
த்தபொன், அபாஞசி. 
in mass, பெற்கட்டி, பொற்பாளம். 
as money, பணம். 
as wealth, பாக்யம், செல்வம், திர 
வியம். 

Gold, a arene பெற்ன்ஞ் 
Gold’en, * § ன, பொன்போன்ற. 
Gold'beat-er, s. தட்டான். 
Gold'-léaf, s. தங்கரேக்கு, இரேக்கு. 
Gold’smith, 8. தட்டான், பொற்கொல் 

லன், பொன்வினைஞன். 
Gold'-thread, s. பெொற்சரடு, பொன்னூ 

ல், சரிகை, ஓஒர்பூண்டு, 
Gome, s. (see Coom.) அச்சற்கழிகிண 

ம், பண்டியச்சு மலம். 
Gon'do-la, s. குல்லாத்தோணி. 
Gone, a. (see Go.) போன, சென்ற. 

as exhausted, சமைந்த, செலவ ழி ந்த, 
போன, சென்ற. 
as ruined, கெட்டுப்போன. 
as lost, இழந்த. 
to be gone, சமைதல், செலவழிதல், 

அழிதல், இழத்தல். 
out for recreation, சாரி, உலரத்து, 

பவணி. 
Gon'fa-lon, Oo 

Gon'fa-non, ” £ saci, pa 
Gong, s. சேகண்டி, சேமக்கலம், கைம 

ணி, படவிகை, எறிமணி. 
Go-ni-om’e-ter, s. கோணமளக்குங்க 
Ga, கோணபரிமாணி. 

Gon-or-rhé'a, s. புறமேகம், மேகம். 
Good, s. ஈன்மை, உத்தமம், Cuné Sus 

ம; சாது, சத்துவம், நயம், நலம், தி 
றம், 2 FHS. 
and evil, சுபாசுபம், நன்மைதீமை, 

இதாகிதம். 
Good, a. saa, நலமான, உத்தம, யோ 

க்ீதியமுள்ள. 
disposition, சுகுணம்; சலம், சற்கு 
ணம், நற்குணம். 
instruction, நற்புத்தி; கற்பேரதனை. 
humor, சுகுணம். 

quality, sராணயம், 2 As, உத்தமம். 
time, சுபதினம். 
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wages, தறமானசம்பளம்; உயர்ந்தச 
மபளீம். 

will, sகன்மனம். 

as tasteful, உருசகரமான, சுசியுள்ள 
as fit, suitable, ஏற்ற, தகுதியான. 

Good, adv. கஈன்மையாய். 

Good'-breed'ing, s. sலஸ்வளர்ப்பு, மரியா 
தை, பாங்கு, நாகரீகம். 

Good'-bye, s. (see Bye.) சபப்பிரயா 
ணம், சிந்தாத்திரை, உத்தரவு. 

Good'li-ness, s. சரபம், அழகு, ங் 
காரம், சவுந்கரியம். 

Goodly, adv. Aறப்பாய், சிங்காரமாய், 
தன்மையாய். 

Good-man'ners, s. sன்னடக்கை, நன் 
னெறி, நாகரீகம், மரியாதை. 

Good-na'ture, s. HG enw, சாது, சாம் 
தம். 

Good-na'tur-ed, a. sற்குணமுள்ள, சா 
ந்தமுள்ள. 

Good'ness, s. உத்தமம், யோக்கியம்,௩ஈன் 
மை, நலம், நன்று, சு£ீலம். 

Goods, s. (pl.) ஆஸ்தி, உடைமை, சர 
க்கு, சாமான், பண்டம், பண்டாரம். 
lying on hand, sடர்டுக்கிடையன், த 
டைச்சரக்கு, பழங்கிடைச்சாமான். 
and chattels, தட்ுமுட்டுக்கள், தள 
பாடம், 

chargeable with duty, Sர்வைச்சாக்கு. 
not chargeable with duty, திர்வையி 
ல்லாதசரக்கு. 

Good-will’, s. ஈன்மனம், தயை. 
Goose, s. வரத்து, பெருந்தாரா. 
G௦௦se’-quill, s. வரத்திறகு , தாராவிறகு. 
Gor'di-an, a. க்கான, கொலைக்கக்கூ 

டாத. 
Gore, s. குளிர்ந்தஇிரத்தம், உறைந்தஇிர 

SSW. 
a piece of cloth, முs்கோணத்துண்டு. 

Gore, v. d. குற்றுதல், பாய்ச்சுதல், முட் 
டுதல். 

- Gorge, 5. தொண்டை, இரைக்குழல், 
விழுங்கப்பட்டபொருள். 
in mountains, சங்கட்பாதை, இடுக 
குவழி. | 7 

Gorge, ». a. UL ASSO, பட்சணம்பண் 
BGO; S PUGS, 
ண்ணல். 
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Gorgeous, a. சிறப்பான, அ௮லங்காரமா 
ன; பார்வையான, தோற்றமான. 
apparel, ங்காரவுடை. 

Gor'geous-ly, adv. சிறப்பாய், சிங்கார 
மாய. 

Gor'geous-ness, s. பளபளப்பு, மினுக் 
கு; சிங்காரம், இறப்பு. 

Gor'get, s. பிறைவடிவள்ளமார்க்கவ௪ 
ம், முத்திரைவில்லை, களங்காப்பு. 
a ruff, கமழுத்துக்கொய்சகம். 

Gor'gon, 8. பிரமராட்் சதை, 200 wre lp. 
Gor'gon, 4. இகிலுண்டாகத்தக்க, மரத் 
அப்போகத்தக்க. 

Gor tar ne } gaa Saemee. 
Gor'mand, 

Gor'mand-er, 

Gor'mand-ize, v.a. பட்சத்தல், அதிக 
மாய்த்தின்றல். 

Gor'mand-iz-er, s. பேருணன், போச 
— னப்பிரியன், பட்சணி. 
Gor'mand-iz-ing, a. பேருண்டியுள்ள. 
Gorse, மஞ்சட்பூவுள்ளவாடாமுட் 
Gorss, * ¢ செடி. 
Gor'y, a. உறைந்தஇரத்தமுள்ள, இரத்த 

ம்புரண்ட, இரத்தப்பிரியமுள்ள. ' 
Gos'ling, s. வாத்துக்குஞசு, வாத்துப்பா 

ர்ப்பு. 
Gos'pel, s. சுவிசேஷம், sana Crag 

ம்; இறிஸ்தோபதேசம். 
God’s word, தேவவாக்கியம். 
as theology, வெேதசாத்திரம். 

Gospel, v. a. சுவிசேஷம்போதித்தல், 
வேதம்போதித்தல். 

Gos'pel-er, s. சவிசேஷகன், சுவிசேஷ 
உபதேத. 

Gos'pel-ize, v. a. சவிசேஷத்திற்பயிற் 
றல், சுவிசேஷத்தைக்கூ அதல், சுவி 
சேஷத்துக்குவசப்படுத்தல். 

Gos'sa-mer, s. Aசம்பிநூல். 

Gos'sa-mer-y, 8. சலம்பிநுல்போன்ற 
Gos'sip, s. புினமுரைப்போன்; அல 

ப்புவாயன். 
as female, அலப்புவாய்ச்ச, கதைக் 
காரி. 
as idle talk, பசபசப்பு, Samm. 

Gos'sip, vu.n. அலப்புதல், பிதற்றுதல், 
வீணேதிரிந்துகதைபெசுதல். 

8. ‘ பெருந்தன்காரன். 
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Gos'sip-ing, s. qauy, பிதற்று. 
Goth, 5. மிலேச்சன், வேடன், மூடன், 

முரண்டன். 
Goth’ic, முரண்டான, வேடத்த 

Goth'ic-al, ag னமான. 
Goth'i-cism, 8. முரண்டுத்தனம், மூடத் 

தனம், காட்டுத்தனம். 
Goth’i-cize, v. 4. மடமையாக்கல், முர 

ண்டாக்கல். ஆ 
Gouge, 5. வளைந்தஉளி, நகவுளி. 
Gouge, 0.4. . ககவுளியாற்றுருவுதல், த 

வாளித்தல். 
the eyes, sண்தோண்டுதல். 

Gourd, 5. சுரை. 

wild, பேய்ச்சுரை. 

Gout, 5. குலை, சந்துவாதம். 

Gout'i-ness, 5. கலைக்குணம். 
Gout'y, 4. குலைத்தன்மையான, சந்துவா 

தழமுள்ள. 

Govern, v. a. ஆருகைசெய்தல், ஆளு 
தல். 
a kingdom, இராச்யெம்பண்ணுதல், 
இராச்சியபரிபாலனம்பண்ணுதல்,௮ 
TEN Oh SO. 
absolutely, 

* தல். 

in grammar, முடித்தல், பொருந்து 
தல். 

Gov’ern-a-ble, a. ஆளப்படக்கூடிய, ௮ 
டங்கக்கூடிய. 

Gov'ern-ance, s. ஆளுகை, ஆட்சி, ஈட 
த்துகை. 

Gov'ern-ante, . 7 ஆட்சிக்காரி, நாயக, 
Gov'ern-ess, sf மேல்விசாரிப்புக்கா 

ரி, தலைவி, இராணி, இராயணி. 
as instructress, வரத்தியாயி, சிறுமி 
ள்வாத்தியாயி. 

Gov'ern-ment, s. ஆட்சி, ஆளுகை, நா 
யகம், ஆதனம், இராசர்கம். 
despotic, தன்னரசாட் சி. 
divine, தேவ ஆளுகை. 
officers, தலைவமார், உத்தியோகஸ்த 
ர், அதிகாரிகள். 
in grammar, பெொருணிலை. 
of a planet, Gragg. 
of a state, இராச்சியபாரம், இராச்சி 
யம், இராச்சியபரிபாலனம், அரைத் 
தனம், ஆதிக்கம். 
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self, சன்னடக்கம். 
as kingdom, இராச்சியம். 

Gov-ern-ment’al, a. ஆட்சிக்கடுத்த, 

Gov'er-nor, 8. அரசன், தேசாதிபதி, இ 
ராச்ீசியபரிபாலனன். 
as delegate, பrA அதிபதி, 
as a pilot, மாலுமி, மீகாமன். . 
as a tutor, ஆசான், வாத்தி. 

| Gown, s. 98, நிலையங், நெடுஞ்ச 
ட்டை, போர்வை, குப்பாயம். 

Gown’'ed, a. குப்பாயமிட்ட, அங்கிதரி 

தீத. 
Gown'man, 8. ௮ங்கிதாரி, சமாதானி. 
Grab, 8. மரக்கலம், தோணி, வங்கம். 
Grab, v. a. பறித்தல், இறாஞ்சுதல். 
Grab’ble, v. n. தடவுதல். 

as a child, கGுப்புறக்கடந்துகைகால 
DOF ESN, உடம்புபுரட்டல். 

Grice, s. கிருபை, கருணை, அருள், த 
ண்ணஸளி, அனுக்கிரகம், காருண்ணி 
யம், தயாளம். 
day of, இருபாதினம். 
in manners, sரகரீகம். 
as beauty, அழகு, செளந்தரியம். 
as prayer at meal, அசனகாலத்துதி, 

Grace, v. a. அலங்கரித்தல், சறெப்பித்த 
ல், வன்னித்தல், சிங்சாரித்தல், மே 
ன்மைப்படுத்துதல். 

Grice’ful, a. அழகான, இலலிதமான, 
கோலமான, சிங்காரமான, தீகுதியா 
ன, நாகரீகமான. 

Grace’ful-ly, adv. Aறப்பாய், மரியாதை 
யாய், ஒய்யாரமாய், ஒயிலாய், craft 
கமாய். 

Grace‘ful-ness, s. சங்காரம், நாகரீகம், 
ஒயில், றெப்பு. 
in gait, ஒய்யாரகடை. 

Grace’less, a. அமார்க்கமுள்ள, Osi, 
HFSS, தயையில்லாத, அவிசுவாச 
மான. 

Grace’less-ly, adv. அவிசுவாசமாய்.. 
Grace'less-ness, s. அலிசுவாசம், தேவ 

பத்தியின்மை. 
Gracious, a. Sருபையான, அருளான, 
HONE DIS OL கருணையுள்ள, தயா 
ளமான. 

Gra'cious-ly, adv. SரGுபையாய், இரக்க 

மாய், தயையாய். 

€ 
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Gra'cious-ness, 8. அருள்; கிருபை, இர 
க்கம், தயை, பேசத்தன்மை, தண் 
ணி. 

Gra-da’tion, படிக்குப்படி,தொட 
Grade, ¢ ர்பு;படி. 
Grad'a-to-ry, 8. பட, ஆரோகணம். 
Gra'di-ent, 4. கவட்டடியாய்கடக்கிற, 
Grad'u-al, a. படிப்படியான, 
Grad'u-al-ly, adv. வரவர, நாளிலே, ப 

டிப்படியாய். 
Grad'u-ate, s. கல்லூ ரியிலேகற்றுத்தேற் 

றச£ட்பெபெற்றவன். 
Grad'u-ate, v. a.மாணாக்கனுக்குத்தேற்ற 

ச்ட்கெகொடுத்தனுப்பல், கலாவிற் 
பத்திக்கடதாசிகொடுத்துக் கல்லூரியி 

விருந்துஅனுப்புதல், பகுத்தல், அளத் 
தல், அளவிடுதல். 

Grad'u-ate, 0. ௩. கல்லூரியிலேகற்றுத் 
தேறுதல். 
Grad-u-a'tion, 8. கல்லித்தேற்றம், UG 

ப்பு. 
Graff, s. அகம், அகழி. 

- Graft, 5. ஓட்ட வைத்ததவிளை. 
Graft, ம.க. ஒட்டவைத்தல், பொருத 

வைத்தல். 
Grift'er, s. பொருதவைப்போன். 
Grain, s. தானியம். 

growing, பயிர், சசியம். 
in the blade, Aewணனப்பருவம். 
caring, ஈன்பருவம். 
in the heap, பொலி. 
as particle, Sண்பொடி, அணு. 
of sand, நதண்மணல். 

a single seed, தனிலிதை, ஒருமணி. 
atexture of wood, &c., ம்பு, சரய. 

Grains, s. (pl.) அடுக்கு, படை. 
Grain’ing, a. அடக்குள்ள, படையுள்ள, 

தானியம்நிறைந்த. 
Gram, 5. கொள்ளு, காணம். 

of Bengal, sட—ை. 
bag, for feeding horses, தோற்பை, 
தோற்பறை, மொக்கணி. 

Gra-min’e-al, ea a 

Gra-min'e-ous, “ ‘ iar 
Gram-in-iv'o-rous, a. புலலுமேய்நறெ. 
Grammar, s. இலக்கணம், இலக்க 

ல், வியாகரணம். 
Gram-ma'ri-an, s. இலக்கணி. 
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Gram-mat’ic, இலக்கணத்துக்க 
Gram-mat’ic-al, ‘ டுத்த, இலக்கண 

மான, இலக்கணப்போங்கான, இல 
கீகணமுறையான. - 

use of a word, இலக்கணவமழக்கு. 
Gram-mat'ic-al-ly, adv. இலக்கணமு 

றையாய். 
Gram-mat'i-cize, v. இலக்கணமுறை 

யாக்கல், இலக்கணமாக்குதல், இலக் 
SOOT LAM MOI FW Se. 

Gram'pus, s. திமிங்கெகுலம். 
Gran'a-ry, 8. உக்ரொணம், களஞ்சியம், 

பண்டகசாலை, தானியக்கிெரகம். 
Grand, a. மேன்மையான, பெருமையா 

ன, மகத்தான, மகா. [வர். 
juror, நடுவருட் பிரதானி, பொது௩டு 
to be grand, த்தல், மகத்தாதல், 
மேம்படுதல். 

Gran'dam, s. பாட்டி; மூதாய். 
Grand'child-ren, s.. (pl.) ேரப்பிள் 

ளைகள், பெளத்திரர். 
Grand’daugh-ter, s. பெளத்திரி. 
Gran-dee’, s. பிரபு, பெருக்காளன், பெ 

ருமகன், பெருமன், மகாத்துமா. 
Grand'eur, s. மகத்துவம், மகிமை,பெரு 

மை, உன்னதம், உத்துங்கம், சிறப்பு. 
Grand'fa-ther, 8. பாட்டன், மூதாதை. 
Gran-dil’o-quence, s. மகத்தானவார்த 

தை, பெருமிதபேச்சு, வீம்பானபே 
ச்சு, பிரபுடீகவார்த்தை. 

Gran-dil’o-quous, a. மsத்தானபேச்சுள் 
ar, பிரபுடீகவாக்குள்ள. 

Grand-jiry, s. பஞ்சாயத்தார், பொது 
நடுவர். 

Grand'ly, adv. மகத்துவமாய், மகிமை 
யாய். 

Grand'moth-er, s. பாட்டி, மூதாய். 
Grand'ness, s. மகத்துவம், மதிமை, பிர 

புடீகம், றப்பு, செளந்தரம். 
Grand'sire, 8. பாட்டன், மூதாதை, மு 

ற்பிதா. 
Grandson, s. பெளத்திரன். 
Granite, s. கருங்கல். 

Gra-nit'ic,  o வ்கி i 
} Gra-nit’ic-al, ருங்கல்லுள்ள. 

Gra-niv'o-rous, @. தானியபட்சணமு 

ள்ள. 
Grant, 5. ஈகை, உத்தரவு; உபகாரம், 
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the thing given, கொடை, தானம், தி 
யாகம். 

in law, சாதனபத்திரம். 
divine, அருள். 

Grint, 0. 4. அருளுதல், அனுக்நிரடித்த 

ல், கொடுத்தல், இதெல், ஈதல், அழி 
தீதல், உபகரித்தல், தருதல். 
leave or permission, இடங்கொடுத்த 
ல், விடையருளுதல், உத்தரவுகொடு 
த்தல். 

a certificate of honors, வரிசையொ 
ப்பங்கொடுத்தல். 
a title, பட்ட ங்கெொடுத்தல். 
in argument, ஒத்துக்கொள்ளுதல், ஒ 
ப்புக்கொள்ளுதல். 

Grint-a-ble, a. ஈயக்கூடிய, கொடுக்கக் 
கூடிய. 

Grint-ee', s. ஆதனங்கொண்டவன், ஆ 
தனவுறுதிபெற்றோன். 

Grint’or, 5. உறுதிசெய்துகொடுத்தவன், 
கொடுத்தவன். 

Gran'u-lar, a. தானியமுள்ள, தானியம் 
போன்ற. 

Gran'u-late, v. a. மணியாக்குதல், பரு 
க்கையாக்குதல். 

Gran-u-la'tion, s. மணியாக்குகை, சன் 
னமாக்குகை. 

Gran’ule, s. ஒரேமணி, ஒரேசன்னம். 
Gran'u-lous, a. தானியமுள்ள, தானிய 

ம்நிறைந்த. 
Grape, s. முந்திரிகைப்பழம், Grae 

ப்பழம், திராட்சம். 
Grape'-shot, s. . ஒருவெடிபைநிறைந்த 

சன்னம், தோட்டாநிறைந்தசன்னம். 
Graph’ic, எழுத்துக்கடுத்த, றெப் 
‘Graph’ic-al, மதிய விரிவா 

ய்எழுதின. 
-Graph’ic-al-ly, adv. விபரமாய், துலக்க 

மாய். 
‘Graph/ite, s. sாரீயம், 
‘Grap’line, 
‘Grap'nel, 

as iron, எதிரிகளின்கப்பலைக்கொளு 
விப்பிடிக்கும்இரும்புக்கொளுவி. 

‘Grap'ple, s. AEG, பிட, முட்புயுத்தம், 
முட்டிப்பிடித்தல், கொளுவுகை, வி 
டாப்பிடி. 

Grant $s. ஈகை, ஈவ,உத்தாவு,உபசாரம். 
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the thing given, கொடை, தானம், 
தியாசம். 
a hook, கொளுவுமிரும்பு. . 

Grap'ple, v. Qக்கப்பண்ணுதல், 

வுதல், சிக்குதல், பூட்தெல். 
with, மல்லுப்பிடித்தல், பொருதல், 
கொளுவிப்பிடித்துச்செயித்தல். 

Grasp, 8. பிடி, பிடிமானம், பற்று, கை 
odo. 

Grasp, v. a. பிடித்தல், பற்றுதல், கவ்வு 

தல், பற்றிப்பிடித்தல்,; கிரகித்தல், ௧ 
ட்டிப்பிடித்தல். 
with the mouth, sவ்வுதல், அவ்வுதல். 
too much, கூட்டுதல், சேர்த்தல். 
as take possession of, வெளவுதல், க 

வர்தல், அபகரித்தல், பிடித்தாளுதல். 
to grasp at, பிடிக்கத்துணிதல். 

Grisp'er, s. பிடிக்கிறவன்,பற்றுவோன்.- 
Grass, s. புல், இரணம். 

cusa OF Cuscus, குசைப்புல்லு, SHU 
பை, குசம். 
spikenard, இலாமிச்சை. 

Grass, v. ௩. புல்லுமுளைத்தல். 
Griss-bask-et, s. புல்லுப்பறி, புல்லுக் 

கடகம், புற்கூடை. 

Griss'-grown, a. புல்லுப்பற்றிய. 
Griss'hop-per, s. வெட்டுக்கிளி, தத்துக் 

கிளி, கிளிப்பூச்ி. 
Griss'i-ness, s. Gல்லுள்ளதன்மை, புல் 

லுநிறைந்ததன்மை. 
Griss'-plot, s. புற்றரை, சாட்வெலம். 
Griss'y, க. புலலுள்ள, பசுமையான. [ள். 
Grate, s. அழைவாயிற்கம்பிகள், அழிக 

for coals, Ssra@, தித்தட்டு, கணப் 
புச்சட்டி, ரெறுப்புச்சட்டி. 

Grate, v. a. அ௮ராத்துதல், அராவுதல், ௨ 
ரிஞ்சுதல். 
cocoanuts, &c., அருவுதல். 
as with a grater, &c., உரைத்தல், ௮ 

ரைத்தல், தேய்த்தல், உரோஞசுதல். 
Grat'ed, a. தருவின, உரோஞ்சின, கம் 
புகளாலடைபட்ட, அழிகளாலடை 
பாத்த 

Grate'ful, a. கsன்றியறிவுள்ள, நன்றியு 
ள்ள. . | 
to the sense, கGுளிர்ச்ியான, தன் 
மையான, இதமான, இனிமையான, 
உருசியான, 

கொளு 
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Grate'ful-ly, «dv. sன்றியறிந்தகுணமா 
ய் நன்றியுள்ளதன்மையாய் , பிரியமா 
ய், சக்தோஷமாய். 

Grate’ful-ness, s. sன்றியறிந்தகுணம், 
நன்றியுடைமை, பிரியம். 

Grater, s. அருவி, சொறிக்கருவி. 
for cocoanuts, தருவுமணை. 

Grat-i-fi-ca'tion, s. மனரம்மியம், இன் 
பம், இட்டபோகம், இதம், உவப்பு; 

சுகம், ஈயம், பிரியம், மனப்பூரணம், 
சந்தோஷம். 
as reward, பிர்பெலன். 

Grat'i-fi-ed, a. இருத்தியான, ரம்மிய 
மான. 

Grat'i-fi-er, s. திருத்தியாக்குவோன், 7 
ம்மியமாக்குவது. 

Grat'i-fy, v. a. இதமாக்குதல், பிரியப் 

படுத்துதல், இடங்கொடுத்தல், தயவு 
செய்தல், பூரணப்படுத்துதல். 
desire, விருப்பந்திர்த்தல், இச்சைநி 
றைவேற்றுதல், இச்சாபோகஞ்செய் 
தல். 

Grat'i-fy-ing, a. பிரியப்படுத்துதிற, 
செளக்கயெமுள்ள, இஷ்ட முள்ள, ௪ 
நதோஷப்படுத்துதிற, 

discourse, Pங்காரப்பேச்சு, ஈயச்சொ 
ல், குளிர்ந்தவாக்கு. 

Grat'ing, a. அழுத்துறெ, அரைக்றெ, ௨ 
ரோஞ்சுறெ, கோபஹூட்டுநிற. 

Grat'ing-ly, adv. . கநிங்கண்மையாய், 
கோபம்மூட்டத்தக்கவிதமாய். 

Gra'tis, adv. கைமாறில்லாமல், இலவச 
மாய், பிரதிப்பலனில்லாமல்., 
to give gratis, sகைமாறின்றிக்கொடுத் 
தல், இலவசமாய்க்கொடுத்தல். 

Grat'i-tude, s. card, ஈன்றியறிவு, நன் 
றியுணர்வு. 

Gra-ti'i-tous, a. இலவசமான, பதிவில் 
லாத, தருமமான. 

Gra-tu'i-tous-ly, adv. சmருமமாய், உபகார 
ரமாய், இலவசமாய். 

Gra-ti'i-ty, 8. உபகாரம், கொடை, 2 
ம்பளம், நன்கொடை, இலவசம், தத் 
தீம், தானம். 

Grat'u-late, v. a. சோபனஞ்சொல்லுத 
ல், வாழ்த்துதல், மங்களஞ்சொல்லு 
தல். Ke 
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Grat-u-la'tion, s. மங்களம், வாழ்த்த; 
சோபனம், பல்லாண்டு. 

Grat'u-la-to-ry, a. வரழ்த்தலுள்ள. 
Grave, s. மிரேதக்கு ழி, சவக்குழி, சவச் 
islet ais பிரேதஅறை, 
walled, கல்லறை 

Grave, v. a. Sறுக்குதல், nse, சத்தி 
ரம்வரைதல், சிச்திரம்பொறித்தல். 
to entomb, சவச்சேமம்பண்ணுதல், 
பிரேதமடக்கல். 
to sculpture, Aத்ெரமவெட்டுதல், ௪ 
தீதிரங்கொத்துகல். 

Grave, a. மர்தோசையுள்ள, பயபத்தியு 
ள்ள, ஆழக்கருத்துள்ள. 
clothes, Gரதஅலங்காரவஸ்திரம். 
matter, sனத்தகாரியம், பலத்தகாரி 
யம், பயபத்தியானகாரியம். 
stone, கொரிக்கற்பலகை.. 
as sober, Aந்தனையுள்ள, சாதுவான, 
பதமையான. 

to be grave, ஆமழசிந்தனையாயிருத்தல். 
Grave’-dig-ger, s. வக்கு மிசோண்டி , 

வெட்டியான். 
Grav’el, s. கோளாங்கல், பருக்கைக்க 

ல், பருமணல், காழ், பரல். 
a disease, sல்லடைப்பு, கல்லடை 
சல். 
to have the gravel, sகoலமடைப்பாயி! 

ருத்தல். 
Grav'el, v. கோளாங்கற்பரவுதல்.. 

to stick in, பருக்கைக்கல்லுள்ளமிம்: 
தல். . 
a horse, sரலிற்கல்லடைசுதல், ஏறு 
தல். 

Grave'less, 4. அடக்கம்பண்ணப்படா 
த, சேயிக்கப்படாத. 

Grav'el-ly, a. sாழுள்ள, பரலுள்ள, ப 
ருமணலள்ள. 

Grave'ly, adv. பயபத்தியாய், பரசிந்தை 
யாய், எண்ணிக்கையாய். 

Grave’ness, 8. ஆழியசந்தனை, பயபத்தி, 
அடக்கம், அமைவு. 

Graver, s. சத்திரங்கொத்துவோன், ௪ 
த்திரிக்குங்கருவி. 

Grave'yard, s. சவக்காலை, மயானம். 
Grav'ing, s. Aத்திரவேலை, கொத்து 

வேலை. 
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Grav'i-tate, v. n. dமையத்தைநாடுதல், 
மையத்தையமொக்நிச்செல்லுதல். 

Grav-i-ta'tion, 8. தழக்கதி, அதோகதி, 
தஇண்மைக்கவர்ச்சி, கவர்ச்சி,மையவீ 
LFA, GoSpa, பூமையக்கவர்ச்சி. 

Grav'i-ty, 8. கனம், பாரம், பொறுப்பு, 
தஇண்மைக்கவர்ச்9ி. 
seriousness, ஆழறியசிந்தனை,பயபத்தி. 
specific, அதனதன்கவர்ச்இ 
in music, மக்தோசை. 

Gra'vy, 5. ஊனம், தசைரீர், நிணம். 
Gray, 5. வெண்ணிறமான, நரையுள்ள, 

வெளிறின, முதிர்ந்த. 
headed man, sரைத்ததலையன். 
prematurely, செல்வரையாய். 

Griy'-béard, s. sஈரைத்தாடியன், விருத் 
சாப்பியன். - 

Gray'ish, a. வெளிறின, ஈமைத்த. 
Gray'ness, s. sரை, வெளிறினநிறம். 
Graze, v. a. மேயவிடுதல். 

as feed on, மேய்த்தல். 
as touch lightly, சறுக்காய்ப்படுதல், 
சீய்த்தோடுதல், அனுக்குதல். 

Graze, v. n. மேய்தல். 
Gொகz/er, 8. புல்லுண்ணும்விலங்கு, புல் 

லுண்ணுமிருகம். 
Gra'zier, s. இடையன், பசுக்காப்போ 

ன்; கோபாலன். 
Graz'ing, 8. மேய்ச்சல்த்தரை. 
Graz'ing, a. மேய்திற. 
Gréase, s. ரெய்ப்பற்று, கொழுப்பு, நெ 

ய்ப்பு, நிணம். 
smeared with, ரெய்பூசப்பட்ட, நெ 
ய்புரண்ட. 

Gréase, v. a. நெய்பூசுதல். 
to bribe, வாய்பூசுதல். 

Gréas'i-ly, adv. கொழுப்பாய், நெய்வமு 
க்காய். 

Gréas'i-ness, s. கொழுப்பு, நெய்த்தன் 
மை. 

Gréas'y, a. கொழுப்புள்ள, நெய்யுள்ள, 

நெய்ப்புள்ள, நிணமுள்ள. 
to become greasy, Asa, பிசுபிசுத் 
தல். 

Great, s. மொத்தம், பிண்டம், முழுத் 
தொகை. 

Great, a, பருமையான, பெரிய, மகத் 
தான, மகா, உயர்ந்த, மிகுதியான. 
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as distinguished, இறந்த, பெயர்பெ 

ற்ற, சீர்த்திபெற்ற, 
distance, வெகுதூரம், Ren nbs 
man,QuMwacr,Cur@enairt aor. 

men, உயர்ந்தோர், மேலோர்,. பெரி 

யோர், மகாத்துமாக்கள். 
sinner, பெரும்பாவி, மாபாவி, அ 
ரோகி. 
way, அரவழி. 
with child, குல்கொண்ட.. 
to become great, ஓங்குதல், உயர்த 
ல், பாரித்தல், வர்த்தித்தல், பெருகு 
தல். 

Great'grand-child, s. பிரபெளத்திரன். 
Great'grand-fa-ther, s. முப்பாட்டன், 

அப்பாட்டன், பிறபிதாமகன். 
Great'grand-moth-er, s. முப்பாட்டி, ௮ 

ப்பாட்டி. 
Great-heirt'ed, a. எ்பொடுள்ள, வீரமு 

ள்ள, அஞ்சாமையுள்ள. 
person, நெஞ்சன், ஓஒர்மி. 

Greatly, adv. மிகுதியும், அதிகமாய், 
பெருமையாய், மேன்மையாய். 

Greatness, 8. பெருமை, மேன்மை, இ 
டம்பாடு, பருமை, பிரதானம், காத்தி 
ரம், மகத்துவம், மாட் சிமை, மாண் 

அப்பு, வீம்பு. 
Great'-toe, s. sகரலிற்பெருவிரல். 
Greaves, s. (pl.) சரணதோற்பரம், காற் 

சீரா. 
Greed'i-ly, adv. ஆவலாய், அங்கலாய்ப் 

பாய், 
Greed'i-ness, s. அங்கலாய்ப்பு, ஆவல், 

பேராசை. 
Greed'y, a. அங்கலாய்ப்பான, ஆவ 

லான. 
Green, 2 பசுமை, பச்சை, அரி 
Green'ness, *” தம். 

a grassy plain, சரட்வெலம், பசும்பு 

த்றரை. 
Green, v. a. பச்சைிறமூட்டல். 
Green, a. பசுமையுள்ள. 

color, பச்சைநிறம். 
‘light, இளம்பச்சைிறம். 
dark, இருண்டபச்சை. 
grass, பசும்புல். 
new, புததொன, நவமான. 
unripe, பிஞ்சான, முதிராத, இள: 



GRI 

vitriol, 9 crerGu$). 
in quality, பச்சை. 
as fresh, செழிப்புள்ள. 
as raw, அலியாத, பச்சையான. 
yard, பசு ம்புல்முன்றில், பசும்புற்ற 

ரை. 
Green‘horn, s. பரீட்சையில்லாதவன், 

— புதுவிடையன். 
Green'-house, s. wefdanoOswsuu9it 

வீடு, uWlistersF srs 9H GSE1EG 
னில் கமனையயல் 

Greenish, a. பச்சையான. 
Green'ly, adv. பச்சையாய், புதிதாய். 
Green'ness, s. பசுமை, பச்சை. 

Greens, 8. (pl.) Sரைகள். 
Green’-stall, s. Sரhரைக்கடை. 
Green'-sward, 8. பசும்புற்றரை. 
Greet, s. ஆசாரம்பண்ணுதல், முத்தமிட 

தல், சோபனஞ்சொல்லுதல், வாழ்த் 

அதல், சந்தித்தல், அளவளாதல். 
Greeting, s. வினவு, வாழ்த்து, வந்தன 

ஞ்சொல்லுகை. 
Gré'gal, a. மந்தையுள்ள; ஆட்தெதொழு 

ai (paren. 
Gre-ga'ri-ous, a. வக்ல்மாங்ம்மேசதிலி 

மந்தையாய்ச்சரிதிற. 
Gre-ga'ri-ous-ly, adv. கூட்டங்கூட்ட 

மாய். 

. Gre-ga'ri-ous-ness, s. இனமினமாய்ப் 
வெச்ச 

Gre-nade’, s. எநிவெடிக்குண்டு, 
Gren-a-diér’, s. போர்ச்செவகன், கா 

லாள். 

Grey, a. (see Gray.) sரைத்த, வெண் 
மையான. 

Greyhound, 8. தத்தனார்.” வேட்டை 
நாய். 

Griddle, s. பொரியற்சட்டி, தோசைக் 
கல். 

Grid'i-ron, s. இறைச்சிமுதலியசுடுங்க 
ரவி. I 

Griéf,.s. அக்கம், வியாகுலம், கவலை, க 

NES, இலேசம், சஞ்சலம், அயரம், 
் மனர"ோ, பரிதாபம், a sort. 

Griév'ance, 8. தஅசக்ககாரணம், மனக்கு 
_ றைகொபேப்பது, விதனப்படுத்துல ௮, 

” இலேசப்படுத்துவது. 
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Grieve, v. a. sலச்கடிப்பதெதுதல்,, சலி 

ப்பித்தல், சஞ்சலப்பதெதுதல், கவலை 
ப்படுத்துதல், இலேசப்படுத்துதல். 

Griéve, v. n. தக்கங்கொண்டாடுதெல், து 

க்கமடைதல், அக்கப்படெல், அயாப் 
படுதல், கலங்குதல், அழுங்குதல், ௧ 

வலைப்படுதெல், சஞ்சலப்பதெல். 
Griév'ous, @. அக்கமான, பாரமான, ௪ 

ஞசலமுள்ள. 
Griév’ ous-ly, adv. துக்கமாய், சலிப்பா 

ய், சஞ்சலமாய். 
Griév'ous-ness, $. துக்கம், சஞுசலம், த 

யரம், இலேசம். 
Griffon, s: Aம்புள், கழுகரி, பொற்சே 

மங்காக்குமிருகபட்சி. 
Grig, 8. விலாங்கு, இருதலைக்கட்டன். 
Grill, v. a. வாட்டுதல், சுகெல். 
Grim, 5. அவலட்சணமான, பயங்கரமா 

ன, குரூரமான. 
looks, குதும்பார்வை, பயப்படதீதீக 
கமுகம், குரூரமுகம். 

Gri-mace’, s. முகதெறிப்பு. 

Gri-mal’kin, 8. சழப்பூனை. 

Grime, 8. மறு, கறை, ஊத்தை. 

Grime, v. 4. கறைப்படுத்துதல், ஊத்தை 

யாக்குதல். 

Grim'ly, adv. குரூரமாய்; கசப்பாய், பு 

ளிப்பாய். 

Grim’ness, s. குறும்புத்தனம், வெடுவெ 

டி டப்பு, அவலட்சணம், குறும்பார் 

வை. 
Grin, ௧8. இழிப்பு, ஈகைப்பு. 
Grin, v. a. இழித்தல், பற்காட்தெல், ௩ 

கைத்தல். 

Grind, v. a. அரைத்தல். 

an instrument, சரணைபி।ஈத்தல். 

curry stuffs, கூட்டரைத்தல். 

oil, செக்காட்டுதெல். 
as teeth, ரெருமுதல், BGS. 

to wear, as a grindstone, தேய்த்தல். 

at a handmill, இரிகையாட்டுதல், இ 

ரிகைதிரித்தல். 

as oppress, இடுக்கண்செய்தல், இட 

ர்செய்தல். 

as polish gems, மwணியமழுத்தம்பண் 

ஊதல், தீர்தல். 
Grinder, s. அரைக்திறவன், கல்லுத்தீர் 

வோன், செக்காட்டி. 
X2t 
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as teeth, 

GOL. LILI. 

for curry stuffs, அம்மிக்குழவி. 
Grind’ers, s. \(pl.) sகடuடைவாய்ப்பல், 

கொடுப்புப்பல், பட்டடைப்பல். 
Grindstone, 8. சக்கரச்சாணே, சலொவ 
ட்ட 

Grin‘ner, s. இழியலன், ஈகைக்நெறவன்: 
Grin’ ning, s 8. இழிவு, இழிப்புந கைப்பு. 
Grin'ning- ly, adv. இழிப்பாய், இழிவா 

ய், ஈசைப்பாய். 
Gripe, s. மிடி, பற்று, பிடிப்பு. 

as grasp, வெளவு. 

கடைவாய்ப்பல், பட்ட 

gripes, வயிற்றுளைவு, வயிற்றுவலி, வ | 

யிற்றுமுறுக்கு. 
as oppression, அன்பம், கடூரம், நி 
ஷ்டூரம், விட்டூரம். 

Gripe, v. a. இறகப்பிடித்தல்; பற்றுதல், 

அன்புறுத்தல், 
as pain, உளைதல், சுண்டுதல், முறுக் 

குதல், வலித்தல், பிடித்தல். 
Grip'er, 8. பிடிப்போன், பறிகாரன். 

Grip'ing, 58. பிடிப்பு, விடாப்பிடி, வலி 
ப்பு, வயிற்றுளைவு. | 

Grip'ing-ly, adv. வலிப்பாய், கொளுவ 
லாய். | 

Gris'ly, a. பயங்கரமான, திகிலுள்ள, a 
ங்கப்பண்ணுறெ, சங்காவேசமான.. 

Gist. 5. ஒரேமுழைதிரிகையாட்டி 
னமா, திரிகையாட்மெபடி ஒருமு* 
றைகொண்டுபோனதானியம். 
as supply, முஸ்திது, உபகரணம். 

Gris'tle, 8. சவ்வு. 
of the ear, காதுமுருத்து. 

Gristly, a. சவ்வுள்ள. 

Grit, 8. கற்சுணை, சருச்சரை, Faz Car. 
of grain, கொய், குறுணல். 

Grit'ti-ness, s. சணைப்பு. 

itty, a. மண்ணுள்ள, சுணையுள்ள. 

Griz/zle, s. கரை, கருமைகலக்தவெண் 
மை. 

Griz'zled, a. sரைத்த. 

Griz'zly, adv. கரையாய். 

Groan, 5. நெட்டுயிர்ப்பு, Sk aaa 

புலம்பு. 
Groan, v. n. நரெட்பியிர்த்தல், Oe Gul 

ர்ப்பெறிதல், புலம்புதல். 
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Groan'ing, 8. Qs OW ry, பெருமூச் 
௬, புலம்பு. | 

Groat, 8. ஒர்காணயம். 

Gro'cer, 8. பலசரக்குக்கடைக்காரன், 
பலசரக்குவியாபாரி. 

Gro'cer-y, 8. பலசரக்கு, பலசரக்குக்க 
டை. | 

Grog, s. ஈீர்கலந்தசாராயம். 
Groin, 8. அரைப்பூட்டு, 

in building, இருவட்டத்திடைக்கோ 
ணம். 
as snout, பன்றிமூக்கு. 

Groom, 8. பாரகன், ர்த்து கு 
திரைப்பாகன். 
as a waiter, யணிவியைக்காரன், ஏ 
வற்காரன். | 
as bridegroom, wணவாளன், மாப்பி 
ள்ளை. 

Groove, 5. தவாளிப்பு. 
among miners, சுரங்கம், 

Groove, ». a. தவாளித்தல், சுரங்கமறுத் 
தல். 

Grope, 8. ௮ளாவுதல், அழாவுதல். 
with hands, தடவுதல். 

Grop'er, 8. தடவிச்செல்வோன். 
Gross, 8. பருமம்) பருக்கன், 

in the gross, தரட்டரய், மொத்தமா 
ய்; பிண்டமாய். 

Gross, a. பருத்த, பறாக்கனான. 
conduct, கெட்டகயமை. 

darkness, காரிருள், ஆரிருள்; சனவி 
ருள். 
features, அகம், குரூப் 
வதனம், | 
lie, பச்சைப்பொய், க்கல் ப 
டுபொய். | 

Gross'ly, adv. ஏகமாய், தொகசையாய், 
ஏகசகடாய். 

Gross'ness, 8. sனம், பருமை, கடுமை, ௧ 

னப்பு; தண்டிப்பு; எளிமை, SL Gow: 
of body, கொழுப்பு,கிணம், தசைப்பு. 

re 3. baal, cms, முழைஞ்ச. 

Gro-tesque’, a. கோணங்கவேவமுள் 
ள, சிரிக்கத்தக்க, கோமாளமான. 

Gro-tesque’ly, adv. சோமாளமாய், இல 
ட்சணக்கேடாய், we ir Cuter 
eG) 9 worse. 
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Ground, 3. daw, பூமி, காணி, தரை. 
cultivated, தூர்வை, செய்கைநிலம். 
good, கன்னிலம். 
level, சமநிலம், soya. 
as reason, நிமித்தம், நியாயம், கார 
ணம், ரொக்கம். 
to gain ground, தலைப்படுதல், தலை 
யெடுத்தல், முன்னிடதெல்,; முன்னே 

அதல். 
to lose ground, பிந்துதல், தோற்றல், 
இழத்தல், தட்கெகெடுதல். 
to give ground, இடங்கொடுத்தல். 

Ground, v. a. தரையிலிடுதல், அத்திபார 
wCunOse, வித்தியாரம்பஞ்செய்தல். 

Ground’age, s. sங்கூரவாடகை., 
Ground'less, a. அ।டியில்லாத, அத்திபா 

ரமில்லாத, நியாயமற்ற. 
Ground'less-ly, adv. அக்ி்மாலில்ல iis 

விதமாய், நியாயமற்றவிதமாய். 
Ground'less-ness, 8. ரயராயமின்மை. 
Ground'ling, s. ஓர்மின். 
Ground’-plot, s. மனையெடுத்தநிலம். 
Ground’-rent, s. நிலக்குத்தகை. 
Ground’-work, s. அஸ்திபாரம், மூலா 

தாரம், மூலம், அத்திபாரமான 
வேலை. 
of a painting, &c., வன்னத்தளம்; ௨ 
ரூபஙிலை. 

Grounds, s. (pl.) மண்டி, கசாளம், வ 
ண்டல். 

Gréup, 8. ளை, கூட்டம், மொய்யல். 
of trees, தோப்பு. 

Gréup, v. மொய்த்தல், கூதெல், அணி 
யணியாகக்கூகதெல். 

Grouse, s. காட்டுக்கோழி 
Grove, s. சோலை, தோப்பு, ஆராமம். 

Grov'el, v. n. தவழ்தல் , ஊருதல், புரளு 

தல். 
to be mean, ஈனமாயிருத்தல். 

Grov'el-er, s. சவமழுவோன், ஈனன். 
Grov'el-ing, 5. தவழுறெ, தாழ்ந்த, ஈன 

மான. 

Grow, v. a. விளைவித்தல், பயிர்ச்செய்த | 
ல், வேளாண்மைசெய்தல். 

ளைத்தல், அங்குரித்தல். 
forked, sonata ப்பு தித்த 
வைத்தல். 

395 

GRU 

full, நிரம்புதல், நிறைதல், பூரித்தல். 
high, உயருதல், எழும்புதல், PUGS 
ல், கதித்தல், நிமிர்தல். 

lean, வசக்கெடுதல், Onaga. 
together, ஒருமிக்கவளருதல், ஒனறு 
ய்வளருதல். 
long, ஈீளித்தல், நீளுதல், நீடித்தல். 
old, or out of date, srட்செல்லுசல், 
நாட்படதெல், பழையதாதல். 
up, Gary sea, தலைப்படுெல். 
up to manhood, குமாரப்பருவமாதவ். 
thick ‘or close, Aளைத்தல், மதர்த்தல், 
சடைத்தல். 
well, செழித்தல், தேறுதல். 
as to become, ஆதல், உண்டாதல. 

Grower, s. வளருவது, வளருறெவன், 
பயிர்ச்செய்வோன், உழவன். 

Growl, s. உறுமுகை, முறுகுகை, 
Growl, v. n. உறுமுதல், முறமுறுத்தல 
Growler, s. மறுகுவோன், குறும்பன், 

கடிநாய். 
Grown, a. வளர்ந்த, நிமிர்ந்த. 

person, வளர்ந்தவன். 
Growth, s. வளர்த்தி, வளர்ச், கிளாச் 

A, தேற்றம், விருத்தி, 
Grub, 5. குறவணவன்புழு. 

a dwarf, குள்ளன், கட்டையன். 
Grub, v. a. கல்லுதல், இண்டெல், கொத 

அதல். 
*Grub'ber, s. உழைப்புக்காரன், own 

௪, நிலந்திருத்திப்பயிர்செய்வோன். 
Grub’bing, s. கொத்துகை, கல்லுகை. 
Grudge, 8. பிற்கோபம், உட்ப்கை, வ 

ன்மம், வன்கைவாரம்; அழுக்காறு, 
எரிச்சல். 

Grudge, ». a. பொரறாமைப்படுதல், எரி 
ச்சற்படுதல், அமழுக்காறடை தல. 

Grudg’ er, 8. எரிச்சலன், பொறாமைக 
காரன், பகைசாதிப்போன். 

Grudg’ing, s, எரிச்சல், பகை, பொரா 
மை. 

Grudg'ing, a. அழுக்காறுள்ள, யொறா 
மையுள்ள. 

| Grudg’ing-ly, adv. எரிச்சலாய், மனப் 
Grow, 1.௩ வளர்தல், உண்டாகுதல், மு. புகைச்சலாய், அழுக்காறாய், 

Gri‘el, s. சஞுசி, குழம்பு. 
Gruff, a. குறும்பார்வையுள்ள, உக்கிர 

பார்வையுள்ள. 
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Gruffly, adv. குறுவிழிகொண்டு, கொ 
டும்பார்வையாய். 

Gruffness, s. கெரடும்பார்வையுள்ளதன் 
மை. 

Grum, 4. குறும்பார்வையுள்ள,வெடுவெ 
டுப்புள்ள. 

low sound, மிடற்றொலியுள்ள, வல் 
லிசையான. 

Grumble, v. n. உறுமுதல், ॥முறுகுதல். 

Grum’bler, s. முறஅமுறுப்போன், முறு 
குவோன். 

Grum'bling, s. முaமுறுப்பு,முறுமுறெ 
ன்னுமொலி, முறுகுகை. 

Grum’bling-ly, adv. மறமுறுப்பாய். 
Grum'ly, adv. வெடுவெடுப்பாய், முர 

ணாய். 
Gru'mous, 4. உறைந்த, தடித்த. 
Gri'mous-ness, 8. emg ry nee 

தன்மை. 
Grunt, 5. உறுமுமொலி. 
Grunt, v. n. உறுமுதல், முறுகுதல். 

Grunt’er, 8. மஅகுவோன், .குறுகுறுப் 
போன், உறுமுவது. 

Grunt'ing, s. முறுமுறுக்கை, உறுமு 

கை. 
Grunt’ ing-ly, adv. முறுக்கமாய், முறுமு 

அப்பாய். 
Guana, s. உமெபு. 
Gua'no, 5. குருவியெச்சப்பயளை. 

Guar-an-tee’, s. உத்தரவாதி 
Guar’an-ty,; 8. உத்தரவாதம், பிணை, ௨ 

தீதரலாதி, பொருத்தக்காரன். 
Guar'an-ty, 0. 4. உத்தரவாதம்பண்ணுத 

ல், பிணைக்கொடுத்தல். 
Guard, 5. காவல், காப்பு, இரட்சிப்பு. 

£௦௦, STA MHLW, காவற்சாலை, சே 
மக்கூடம், சிறைக்கூடம். 
a strict guard, கட்டுக்காவல், அச்ச 
றுக்கையானகாவல். 

royal or body, பரியாளம், பரிவாரம், 
கஞ்சுகி, மெய்காவலர், மெய்காப்பா 
ளர். 
in fencing, sரப்புநிலை. 

காப, ம. a. காத்தல், தற்காத்தல், பாது 
காத்தல். 
strictly, sட்டுப்பண்ணுதல், 
கையாய்க்காத்தல். 

. 

அறுக 

Guird'a-ble, a. srவல்பண்ணசக்கூடிய. | 
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Guarded, a. சேமமுள்ள, காச்சுப்பட் 
ட, காவல்குழப்பட்ட. 

as cautious, அவதானமுள்ள, எண் 
ணிக்கையான. 

Guird'ed-ly, adv. அவதானமாய், எண் 
ணிக்கையாய். 

Guird’ed-ness, s. எச்சரிக்கை, அவதா 
னம், எண்ணிக்கை, ஆராய்வு, ந் 
தனை. 

Guird’ful, a. விழிப்புள்ள, சராவதானமு 
ள்ள. 

Guird'i-an, 5. காவலன், பாலனன், ௧ 
ண்காணி. 
natural guardian, பரrமரிப்புக்காரர். . 

Guiard'i-an, a. காக்கிற, பாலிக்றெ, 
Guird'i-an-ship, s. பராமரிப்பு. 

right of, உரிமைத்தத்துவம், பராமரி 

ப்புத்தத்துவம். 
Guird'less, a. srவலற்ற, விசாரிப்பற்ற. 
Guiard'-room, 58. காவற்கூடம், சேகண் 

டிமால், மெட்டு, 
Gua-va, 8. கொய்யாமரம், கொய்யாப்ப 

ழம், 
Gu-ber-na'tion, s. ஆளுகை. 

Gu'ber-na-tive, a. ஆர@ுறெ. 
Gu-ber-na-to'ri-al, a. அரசாட்சிக்குரி 

ய, ஆளுகைக்குரிய. 

Gud'geon, s. ஒருமின். 
as axis, அச்சருவாணி 
as bait, இரை, எய்ப்பு. 
as a person, பேதை, 

Guess, 5. உத்தேசம், எண்ணம், அளவி 
டை; அனுமானம், தட்டம், நிதான 
ம், பாணிப்பு. 

Guess, v. a. உத்தேரித்தல், அளவிடுதல், 
எண்ணுதல், நிதானித்தல், பாணித் 
தல். 

Guess'er, s. Ss பாணிப் 
போன. 

‘Guess' ing-ly, adv. pede nis} seme 
ப்பாய். 

Guest, s. விருந்தன், அதிதி, விடுதிக்கா 
ரன், விருந்து. 

Guest’-cham-ber, s. விருந்தன்; அதிதி 
சாலை, விருந்தறை., 

Gug'gle, v.n. (see Gurgle.) கொள 
சொளவெனல். 
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Guid’a-ble, a. ஈடத்தப்படக்கூடிய, செ 
அத்தப்படக்கூடிய, ஆளப்படக்கூடி 
ய, படிவிக்கப்படக்கூடிய. 

Guid’ance, s. வழிகாட்டுகை, வழிஈட 
தீதுகை. 

Guide, s. வழிகாட்டி. 
spiritual, Sஒானகுரு; சற்குரு; பரம 

GG: 
to anart, &c., குத்திரம், குட்சம, 
அல். 

Guide, v. a. ஈடத்தல், செலுத்துதல், வ 
ழிகாட்டதெல், ஏவுதல். 

Guid'er, 5. வழிகாட்டி, ஏவுவோன். 
Guide'less, a. தணையில்லாத, அநாத, வ 

ழிகாட்டியில்லாத. 
Guide'-post, 8. வழிகாட்டுந்தம்பம், கு 

் நிப்புக்கட்டை. 
Guile, 5. கரவடம்; வஞ்சகம், குத, தி 

ரியாவிரம், கபடம், உபாயம். 
Guile’ful, a. கபட முள்ள, சதியுள்ள, த 
ந்திரமுள்ள. 

Guile’ful-ly, adv. sகபடமாய், தந்திரமா 
ய், திரியாவிரமாய். 
Guile'ful-ness, s. சந்தரம், கபடம், ௪தி. 
Guile'less, a. sபடமற்ற, சாதுவான, 

தெளிந்த. 
Guile'less-ness, s. கப ட மின்மை, சாது. 
Guil’lo-tine, s. Aசரச்சேதவியந்திரம். 
Guil’lo-tine, v. a. Arச்செதம்பண்ணு 

தல். 
Guilt, 5. குற்றம், பாதகம், தோஷம், ௮ 

Seer, பாவம். ' , 
Guilt'i-ly, adv. குற்றமாய், பாதகமாய், 

தோவமாய். 
-Guilt'i-ness, s. பரவமுள்ளதன்மை, கு 

ற்றம், பாதகம். 
Guilt'less, @ குற்றமற்ற, சுத்த, 

Guilt'less-ly, adv. குத்றமற்றவிதமாய்; 

பரலமின்மையாய், சுத்தமாய். | 

Guilt'less-ness, 8. சத்தம், குற்றமின் 
மை. 

Guilt'y, a. குற்றமுள்ள, பாவமுள்ள, 
தோஷமுள்ள. 

Guin’ea, 8. பத்தரைரூபாய்பெறும்பொ 
ன்னாணயம். 

Guin’ea-hen, s. ஓர்விதக்கோழி. 
Guin’ea-pig, s. எலிப்பன்றி 

Guise, s, சொலம், வேடம். 
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Guit-ar’, 5. தம்புரு. 
to play on, சண்டுதல், இயக்குதல். 

Gulf, s. குடாக்கடல். I 
as abyss, பாதாளம், கெடிலம், பாத 
லம். | 
as whirlpool, 6réay), நீர்ச்சழல், ௨ 

Gulf'y, a. ஈீர்ச்சுழியுள்ள. 
Gull, 5. ஒர்கடற்புள். 

as fraud, த௬்திரம்; எய்ப்பு, எத்து. 
Gull, v. a. ஏத்துதல், எய்த்தல். 
Gull’er, s. ஏய்ப்போன், தந்திரகாரன். 
Gul'let, s. தொண்டை இரைக்குழல், ௧ 

ண்டநாளம். 
Gul-li-bil'i-ty, s. வய்ல்விலடும்சன்மை. 
Gul'ly, a. அருவிநீர்க்கழிகால், sage 

COT. 
Gulp, s. ஒருவாயுணவு, எப்பம். 
Gulp, 0. ௩. ஆசையாய்விமுங்குதல்.. 

gulp up, ஏப்பமெடுத்தல். 
Gulph, s. (see Gulf.) கGுடாக்கடல். 
Gum, 8. முரசு. 

elastic, பின், விழ்நீர். 
lac, அரக்கு, மெழுகு. 
of a tree, பன். 

for sealing, குங்குலியம். 
Gum-ar'a-bic, s. வேலம்பிரின். 
Gum'-boil, s. (ுரசுக்கரைவு. 
Gum'mi-ness, 8. பசையுள்ளதன்மை, பி 

சுபிசப்பு. 
Gum-mos'i-ty, 8. பிசின், பசை, 
Gum'my, a. பசையுள்ள; பிசினுள்ள, பி 

சின்கொள்ளுறெ, tip sikicaaaly 
Gump’tion, s. முயற். 
Gum-res’in, s. மரப்பிசன். 

Gun, 5. அப்பாக்கு, 

butt of, சோங்கு, பிடங்கு. 
double barrelled, இரட்டைக்குழற் 
றப்பாக்கி. 

Gun’-bar-rel, s. அப்பாக்கிக்குழல். 
‘Gun'-boat, s. பீரங்கியேற்றுமரக்கலம். 

Gun'ner, s. இலக்குவெடிக்காரன், துப் 
பாக்கிக்காரன், பீரங்கிச்சாரன். 

Gun'ner-y, s. வெடிப்பயிற்சி, பீரங்யெ 

ப்பியாசம், அப்பாக்யெப்பியாசம்: 

Gun‘ny-cloth, s. கோணியல், கொணி, 
கோணிகை. | 
bag, கோணிப்பை,. 
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Gun'pow-der, s. வெ।ணழுமருந்து. | 
Gun'shot, s. Dans Gere! aps துரம். 
Gun'smith, s. அப்பாக் இயுண்டாக்கு 

வோன். 
Gun'stock, s. சோங்கு, பிடங்கு. 
Gun'wale, 8. சப்பவலின்முன்னணியத்தி 

ன்விளிம்பு 
Gurge, s. ர்க்க 
Gur'gle, v. சீர்விமுக்தொவித்கல்; களக 

ளத்தல், சலசலெனல். 
Gur'gling, s. நீர்வீழொலி. 
Gush, 8. பாயச்சல், 
Gush, v. 2.. Jரிடதல், பீரி” டுப்பாய்த 

ல், பெருகுதல், கொப்பளித்தல். 
out, சொரிதல், வார்ந்தோடுதல், 

Gus'set, s. அண்டு, சப்பித்துண்டு, 
Gust, s. இதம், சுவை, இன்பம், cade 

பம். 

of passion, மும்ம, உக்கிரம், 
of wind, புயல், கடுங்காற்று, 

Gust'a-ble,. a. இன்பமுள்ள,. உருசிய 
ள்ள. 

‘Gust-a'tion, 8. உரு, சுவை. 
Gust'y, a. புயலுள்ள, கடுங்காற்றான. 
Gut, 8. குடல், குடர், இரைக்குடர். 
ப, 0. 4. குடலெடுத்தல், உள்ளுடனெ 

டுத்தல். 
as plunder, கறையாடல்,) கொள்ளை 
யிடல். 

Gut'ta-se-ré/na, 5. sண்காசம்,,திமிரப 
டலம், கெத்திரகாசம். 

Gut'ter, 5. நீர்ப்பாதை, மதகு, நீர்க்கால், 

FO SIGNI. 
as groove, தவாளிப்பு. 

Gut'ter, v. a. தவாளித்தல். 
Gut'tur-al, 5. மிடற்றெழுமொலியெழு 

த்து. rsd 
Gut'tur-al, a. மிடற்றிற்குரிய, Jupp 

ற்பிறக்றெ. 
voice, தழ்க்குரல், கண்டவொலி. 

Gut'tur-al-ly, adv. மிடற்றினால், தொ | 

ண்டைவழியாய். 
Gut'tur-al-ness, 8. கொண்டைலழியா 

யொலிக்குந்தனமை. 
Guy, 84 மரங்களை ரேரேவிழுக்தஇடம்எ 

திர்வடங்கள்.. 

Guz'zle, s. அநிதாசமுள்ளு, அதிதாக 
முள்ளவன். 
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Guz'zle, va. அதிபானம்பண்ணுதல். 
Guz'zler, s. கட்குடியன், குடிகாரன், 

அதிபானி, தினவெறியன்.. 
Gym-na'si-um, s. மற்களரி, மல்லக்கசா 

லை, சிலம்பக்கழகம். 
Gym-nas'tic, s. சலம்பங்கற்போன்.' 
Gymnast, s. சலம்பாசிரியன். 
Gym-nas'tic, a. மல்யுத்தத்திற்குரிய, 
Gym-nas 'tic-al-ly, adv. மல்யுத்தமாய். 
Gym-nas'tics, 8. மல்யுத்தாப் மில், 

மல்லாச்சிரமநூல். 
Gym'nic, a. மல்யுத்தாப்பியாசமுள்ள. 
Gyn'ar-chy, s. Queweasen_f. ' 

Gyp' Bey 5 
Gyp'sy, 
Gyp'sum, 8s. aise. 

Gy'ral, a. eypgyGp, சற்றிவருறெ.. 
Gy-ra/tion, 8. சழற்கி, 
Gyre, 8. சற்று, பிரமம், பிரமணம், 
Gyr'o-man-cy, 8. வட்டணையாகவந்து 

குறிசொல்லுகை, கட்டாட்டு, 
Gyve, 5. விலங்கு, தொழு, அலங்கு! 
Gyve, ». a. விலங்குபூட்டல், ii 

ல்மாட்டல். 

st மறவன், கள்ளமறவன். 

H. 

Ha, int. அதிசயம் இரக்கம் துக்கம் வினா 
முதலியவற்றைக்காட்மிடைச்சொ 
ல், ஆகா. 

Ha'be-as-cor'pus,s. வடுதலைப்பத்திரம். 
Hab'er-dash-er, s. அற்றைலியாபாரி, 

சிறுவியாபாரி. 
Hab’er-dash-er-y, s. Sஞ்ிற்சாமான்,எ 

திர்ச்செட்செசாமான். 
Ha-ber’ge-on, s. sவசம், கஞ்சுகம், ¥ 

ரா. 
Ha-bil’i-ment, s. கோலம், புடைவை, 
உடை. 

| Habit, s. பழக்கம், பயிற், நடை, ப 
Meter, பரிட்சை, அப்பியாசம், சா 
தனை. 
as dress, உடை, HS, வஸ்திரம். 
of dress, &c., கோலம், சாயல். 

Habit, ». a. es தி் உத்த 
ல், அணிதல். aay 

Hab’ it-a-ble, a. வாசம்பண்ணக்கூடிய. 

Hab'it-a-ble-ness, s. வAக்குந்தன்மை. 
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Hab’ itea-bly, adv. குடியிருக்கவ௪தி 
யாய். 

Habliteen-cy)' 8. உறைவிடம், வசிப்பு. 
Hab’it-ant, s. வீட்டில்விப்போன். 
Hab-it-a'tion, s. வாசம், வீடு, ating இ 

மப்பு. 
Hab'it-ed, a. உடுத்த, அணிந்த, 
Ha-bittu-al, 4, யழக்கமான, பயிற்சியா 

ன, வாடிக்கையான. 
accuracy, ஙிதானாப்பியாசம். 
conduct, வழக்கமானகடை. 

Ha-bit'u-al- ‘ly, adv. வழக்கமாய், வாடி 
க்கையாய், 

Ha-bit'u-ate, v. a. பழக்குதல், பயிற்று 

தல், குடியிருத்துதல். 
one’s self, பரிசத்தல், பழகுதல், ௮ 

 ப்பியாசப்படதெல். 
to be habituated, பழகுதல், சாதித்த 
ல், பயிலுதல், பரிரித்தல். 

Ha-bit’u-ate, a. பழக்கமான, பரீட்சை 

யான, பரிசனையான. 
Hab'i-tude, s. பாங்கு, பொங்கு, பழக் 

கம். 
Hack, s. கொத்து, வெட்டு, தடக்கு; கூ 

விக்குதிரை, சுமைக்குதிரை) கூவிஇ 
ரதம்) பசுத்தொட்டி. 

Hack, v.a. அரிதல், கொத்தரிதல், கொ 
SHEN, கண்டித்தல், சனெனபின்னப் 

படத்துதல், அண்டித்தல்; நறுக்குதல். 
to hawk, sாgுதல். 

to hesitate on speech, தடசுகிப்பே 
FSO. 

Hack'le, s. (see Hatchel.) சணற்றிம்பு 
er eiiak: 
as raw silk, &c., £ர்ப்படுத்தாதநூல், 

அம்பு. 
a fly, மிதப்பு. 

Hack'le, v. a. Aம்புரீக்குதல், HE Gar 
ங்குதல், கழித்தல். 

Hack'ney, s. vL்iக்குதிரை, கூலிக்கு 
விடுங்குதிரை, கூலிக்குவிடும்பண்டி., 

Hack'ney, 0.4. மிகப்பாலித்தல், கூவி 
க்குப்பண்டிவிடுதல். | 

Hack’ney, a. அதிபாவிக்றெ, கூலிக்குத் 
Sa@eQew@n, வாட்கைக்குவிட்ட. 

Hack’ney-ed, a. மிசப்பாவிக்கப்ப்ட் | 
Lad eg’ ict iil மிசுவாடிக்கை A 
யான. 
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Ha'dés, s. மரித்தோர்ஸ்தலம். 
Haft, 8.‘ பிடி, கைபிடி. 
Hag, 5. இழலி, குனியகாரி, இமெபி, 

குறிகாரி,சமுத்திராதேவி, ஒர்மட்சம். 
Hag, v. a. அலட்டுதல், தொர்தரைபண் 

SBI GO. 
Hag'gard, a. ஒஞுசட்டையான, வசங் 

கெட்ட; செற்றலான, கண்குதிந்த, 
கண்தாழ்ந்த, அஷ்ட முள்ள. 

Hag’ gard-ly, adv. we eee cent, கரூ 
பமாய் துஷ்ட மாய். 

Hag'gish, a. அந்தக்கேடான, துஷ்ட 
மான... 

Hag'gle, v. a. சொத்தரித்தல், கொத்துத 
ல், கண்டதுண்ட LOLI CHT GO) FSV. 

Hag’ gle, v. n. அருக்குதல், அருக்காணி 
STL Ose. 

Hag’ gler, s. அருக்குவோன், seu GF. 
Hab, int. asaya i lap ௮ 

௦௦௮] ஆசா. 

Hail, s. ஆலாங்கட்டி, கரகம்; ஆலி, ௧ 
பேைலம். 
as salutation, சோபனவாழ்த்து. 

Hail, ». 4. கூப்பிடுதல், விளித்தல், ௮ 

ழைத்தல். 
Hail, 0. ௩. ஆலாங்கட்டிபெய்தல். 
Hail, a. (see Hale.) சொஸ்தமுள்ள, ஆ 
ரோக்யெமான. 

Hail, int. வாழி, வாழிய, வாழ்க. 
Hail'-fel-low, s. மித்திரன், ண்பன். 
Hail'stone, 8. ஆலாங்க ட்டி, ஆலி, கன் 

மழை. 
Hair, 8. மயிர்; உரோமம், கேசம். 

breadth, szாக்கிரம், மயிரிடை. 
brush, மயிர்த்துடைப்பம், மயிர்க்கு 

ச்சு. 
bushy, grag%, பறட்டைத்தலை. 
curled or plaited, சுருண்ட மயிர, ௧ 
ன்னமயிர்ச்சருள். 
cloth, சம்பளம், உரோமப்புடைவை., 
frill of a feather, நெறிமயிர். 
folded behind, சருள். 
lock on the top of the head, உச்சக் 
Gow. 
knot, of a man, குடுயி, Sata 
frizzled, தறுதலை. 

ina roll, குழல்... 
pin, கொண்டைக்குச்சு, குப்பி, - 

yo 
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red, செம்படைமயிர், செமம௰யிர். 

of the head, தலைமயிர், கேசம். 
of women, அளம், செரந்தளம்; ஓ 

இ, கூந்தல், 
of the eye-brow, a cnns nei? 
ர், கட்புருவரோமம். 
tied on the top, உச்சக்குடுமி, குழி. 
tuft. on one side, சுருண்டகொண் 

லட. ல் . 

Hair'i-ness, s. கேசவம், மயிர்நிறைவு. 
Hair'less, a. மயிரற்ற, மொட்டையான. 
Hiir'-pow-der, s. மWர்ச்சாகது. 
Hair'-split-ting, 4. அதிறுட்பமான. 
Hiair'y, a. மயிருள்ள, உரோமமுள்ள, 

மயிர்போன்ற., 
man, உரோமக்கட்ளெளவன், கேச 
வன. 

Hal’berd, 
வேல். + 

Hal-berd-iér', s. முத்தலைவேலேந்தி, 
Hal'cy-on, s. ஓர்குருவி, 
Hal'cy-on, a. gouS)wner, சாந்தமு 

ள்ள. 
Hale, a. சொஸ்தமுள்ள, சுகமுள்ள, ப 

லத்த. 
Hale, v. a. 62 டாயம்பண்ணுதல். 

Half, s. அரை, gqooranf, அத்தம், ஒ 
ன்றுபாதி. 
boiled, arகொதிப்பட்ட, அரையவி 
யலான. . 
dead, குற்றுயிரான. 
civilized, அரைத்தேற்றமான. 
naked, அரைநிருவாணமான. | 

Half-bliod, s. தவிதாரபுத்திரத்துவம், 
விபதாரபுத்திரிகம். 

Half'-bléod-ed, a. சrதிக்கலப்பான, வ 
ருணசாங்கரியமான. 

Half-moon, s. அத்தசந்திரன், Senna 
டிவம். 

Half-pen-ny, 8. ஓர்கராணயம், ஒருஅணா 
வில்மூன்றிலொருபங்கு. . 

HAlf-pay, s. அரைச்சம்பளம். . 

Half-read, a. அரைத்திட்டம்வாசித்த, 
அற்பவித்தைபயின்ற, பூரணமாய்ப்ப 

டியாத. 
Half’-sis'ter, s. இரண்டாந்ககா்திற்ச 

Gangs. 

8. முக்கருஈட்டி, முத்தலை 
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Halt’-way, «. அரைவரசித்தூரமான, ௮ 
ரைவாசிவழியிலுள்ள. 

Half-way, adv. அரைவரவெழியில், இ 
டைவழிமட்டும். 

Half’-wit, s. பேதை, மண்ணன். 
Half -wit-ted, a. wந்தமுள்ள, பேதை 

யான. 
Hall, s. சாலைவெளி, மண்டபம், பஞ் 

சாயசாலை, நியராயஸ்தலம்,' கல்லூரி, 
ஆஸ்தானம். AOR 

Hal-le-lu’jah, s. 7 OI I கட 

வுளுக்குவாழ்த்து, அல்லேலுயா... | 
Hal'liard, s. ஆஞ்சான்கயிறு; சாம்புங்க 

யிறு. 
Hal-loo’, s. கூப்பீடு, ௯; oa, கூவல், 

கூலிளி, குரவை. 
Hal-loo’, v. ப்தி கூலல், சத்த 
ப்ட் கூவியமழைத்தல், 

Hallow, ». a பரிசுத்தமாக்குதல், சத்தி 
கரித்தல், மைவேதித்தல். 

Hal-lt’cin-ate, v. a. QJமழைப்படுதல், இ 
மறப்படுதல். 

Hal-lt-cin-a'tion, s. பிழை, மோசம், த 
ப்பிதம், மயக்கு. 

H&ஃ'10, 8. பரிவேடம், ஊர்கோள். 
Hals'er, s. (see Hawser.) ஓர்வகையம் 

மாறு. 
Halt, s. தரிப்பு, நிலை, தடங்கல், மூடம். 

Halt, v. ௩. தரித்தல், தங்குதல், நிற்றல். 
as hesitate, இருமனப்படுதல், ஐயப் 
படுதல். 
as limp, ரெளிந்து£டத்தல், முடவுத 
ல், ரொண்டுதல், 

Halt, a. குந்திக்குந்திகடக்றெ, 
Halt'er, s. கொலைபாதகரைத்தூக்குங்க 

Wor, குதிரைக்கழுத்திற்கயிறு. 
for a horse, குதிரைவாய்வடம், வற் ' 
கரி, குசை. ் 

Halter, v. a. sயிந்றினாற்குதிரைகட்டு 

தல், கயிற்றிற்றொகெதல். 
Halting, s தரிப்பு, தங்கல், முடம். 
Halt'ing-ly, adv. தடங், முடவி, தா 

மதித்து. 96 
Halve, v. பரதிசெய்தல், அத்தித்தல். 
Ham, 8. பின்னந்தொடை க் மழ்விசை கர 
ம்பு, யின்னந்தொடை, உப்பிட்டப 
ன்றிச்தொடை. 
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Ham'a-dry-ad, s. வனதேலி, காகொள், 
மோடி. 

Hames, s. குதிரைக்கழுத்தினிழுவைவா 
ர்வட்டம, வார்பூட்மெவட்டம். 

Hamlet, s. AறுAிரொமம், குறிச்சி, சிற் 
ori. 

Ham'mer, s. சுத்தியல், சுத்தி. . 
as sledge, சம்மட்டி, கூடம்; மடுத்த 

ல், மத்திகை. 
Ham'mer, v. அறைதல், உருவாகும்படி 

யடித்தல். 
intellectually, 
ணல். 

a8 ௨ brazier, தட்டுதல், கொட்டுதல். 
Ham'mock, s. தொட்டில், ஏணை, மஞ் 

சம், அங்குமஞ்சம். 
Ham'per, s. கூறை, கடகம். 
as fetters, விலங்கு, தளை,கட்டு, தடை. 

ிந்தனாராபகம்பண் 

_ Ham'per, ». a. தளைத்தல், சிக்குப்படுத் 

அதல், எத்துதல் 
Ham’string, s. பின்கால்நரம்பு, பின்ன 

ந்தொடை நரம்பு; பின்கால்விசைநர 
ம்பு. 

Hamstring, v. a. Qன்கால்நரம்புவெட் 
டுதல், பின்கால்நரம்புகட்கெல். 

Hand, s. கை, கரம், அத்தம், பாணி. 
clean, சுத்தம், குற்றமின்மை. 
in hand, கைவசமாய், கையிருப்பா 
ய், கைரொக்கமாய். 
off hand, உடனே, சடுதியாய். 
on hand, கையாட்சி, கைவசம். 
faint, சலித்தகை, தளர்ந்தகை. 
as a person, ஆள், கையாள். 
as signature or handwriting, கை 
யொப்பம, கையெழுத்து, கைச்சார் 

தீது. 
heart and hand, எண்ணமுஞ்செய | 

லுமொத்து. 
heavy hand, கங்கை, acres. 
light hand, மென்கை, தயாகரம். 
under the hand of, ஆதன்ம், கைவசம். 
to be at hand, Qடi்டLஇருத்தல், சமி 
பமாயிருத்தல், ௮ணித்தாயிருத்தல். 
to wash the hand from a crime, sை 

கழுவுதல், அடைத்துத்தள்ளுதல், ௨ 
டந்தைநிவாரணஞ்செய்தல். 
from hand to mouth, அன்றுழைத்த 
ன்றுண்றெ., 
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having a hand in, உடக்தை. 
my hands are full, asைக்கடங்காவே 
லை, கைக்குமிஞ்சினவேலை, 

Hand, v. a. sud ssa; பராமரித்தல். 
to one, தருதல், கொடுத்தல். 

up, ஏந்திக்கொடுத்தல், எடுத்துக்கொ 
டுத்தல். 

to clap hands, a கொட்டுதல், சப்பா 
ணிகொட்டுதல், சாழல்கொட்டுதல். 
to hand down, . பரம்பரியமாய்வரு 
தல். 

to strike hands, உட ம்படிக்கையண் 
ணுதல், பிணைப்படுதெல். 

Hand'ball, s. பக்தாட்டு, 
Hand'-bar-row, கைவண்டி, ஒற் 
Hand'-car-riage, ° ¢ றைச்சற்பண்டி. 
Hand'crift, s. கைத்தொழில், enw. 
Hand'crift-man, 8. sம்மாளன், asa! 

னைஞன். 
Hand'cuff, s. 

டை, 
Handcuff, v. a. கைகூட்டிக்கட்கதெல் , 

கைவிலங்குபூட்கெல். 
to be handcuffed, கைவிலங்கு பூணு 
தல். 

Hand’-fet-ter, s. கைவிலங்கு, கைமாய் 
ச்சி. 

Handful, s. க கொண்டஅளவு, coal 
றைந்தஅளவு. 
asa few, சிலர், கொஞ்சம். 

Hand'-gal-lop, s. க Aரைமந்தகதி. 
Hand'-gun, s. கைத்துப்பாக்ி. 
Hand'i-craft, s. (see Handcraft.) கைத் 

தொழில், கைவேலை, கம்மியம், கை 
வினை. ... 

Hand'i-crifts-man, s. sைவினைஞன், & 
ம்மாளன். 

Hand'i-ly, adv. சாமர்த்தியமாய், கைவ 
நீதவிதமாய், கைச்சித்திரமாய், கைப 
டிவாய். 

Hand'i-ness, s. கைவந்ததன்மை, சைப் 
பழக்கம், கைப்படிவு. 

Hand’i-work, 5. கைவேலை, கைத்சொ 
ழில், கைவினை. 

Hand'ker-chief, s. கைக்குட்டை, சது 

க்கம், கழுத்துக்குட்டை. 
Hand'le, s. srாம்பு, கைபிடி , கரமுட்டி. 

as advantage, ஏது, வழிவகை. 
y2t 

கைவிலங்கு, கைக்குட் 
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Handle, v.a. கையாடுதல், ஆளுதல், 
கைபரிமாறுதல், கையிதெல், SLATS 

ல், தொடல், பிடித்தல். 
as discuss, தாற்பரித்துரைத்தல், விப 
ரிச்துப்பேசுதல். 
as manage, sடத்தல், பராமரித்தல், 
கையாளுதல். 

Hand'le-a-ble, 4. ஆளக்கூடிய, ஈடத்த 
க்கூடிய, படியத்தக்க. டூ 

Hand'ling, s. பரிமாற்றம், ஊடாட்டம். 
ina discussion, விபரித்துப்பேசுதல். 

Hand'maid, பணிவிடைக்காரி, 
Hand'maid-en, “* ‘ ஏவற்பெண், எவ 

ற்காரி. 
Hand'mill, s. இரிகை, எந்திரம், கையே 

ந்திரம். 
Hand'saw, s. கைவாள், snd SUI ff 

ர்வாள். 
Hand'screw, 8. பாரம்எழுப்புஞ்குத்தி 

TLD. 
Hand'sel, s. sகைப்பணம், அச்சாரம், மு 

தற்செய்கை, செய்யத்தொடங்கல். 
Hand'sel, v. a. துவங்குதல். 
Hand'some, a. வ வான, அழகான, இ 
லட்சணமான, அதிரூபமான, செள 
ந்தரியமான, அங்கலட்சணமுள்ள, 
சோபையுள்ள. 
address, அலங்காரப்பிரசங்கம். 
man, இலட்சணமானவன், சுந்தர 
ன், செளந்தரியன். 
woman, அதிரூபி, செளரந்தரி, வா, 
property, ன anole ale agar 
லம். 
wages, நயந்தசம்பளம். 

Hand'some-ly, adv. அந்தமாய், அழகா 
ய், றெப்பாய், ச செளந்த 
ரமாய். 
as liberally, மிகுதியாய், உதாரமாய், 
சாராளமாய். . ' 

Hand'some-ness, 5. செளந்தரியம், அழ 
கு; அற்கலட்சணம், ஒழுங்கு. 

Hand'spike, s. sையிண்டி. 
Hand'writ-ing, s. கையெழுத்து. 
Hand'y, 4. கைச்சாமர்த்தியமான, கை 

க்குள்ளான, Ge ater? கைக் 
குதவியான. 

Hang, v. a. தூக்குதல், choise) தூக் 
திக்கொல்லுதல். 
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down the head, தலைகவிழ்த்தல், தலை 
தாழ்த்தல், அதோமுகமாக்கல். 

low, பணித்தல், இறக்குதல். 
. one’s self, சரன்றுகொள்ளுதல், நாலு 

தல். 
Up, உயரத்தூக்குதல். 
up a curtain, க்கச் எழி 
ணனியிடுதெல். 

Hang, v. n. தொங்குதல், தாழ்தல், அங் 

குதல், 
to depend on, சாய்தல். 
as delay, தாமதப்படுதல், நிற்றல். 
as the head, தலைகுனிதல், தீலைசாய் 
தல், அதோமுகமாதல். [வி. 

Hanger, s. தூக்குவோன், துூக்குங்கரு 
as a sword, உடைவாள். 

Hang'ing, 8. தூக்கணம், தூக்கு, தொங் 
கல். 
as drapery, தூக்கம், தோரணம், தா 
WAIL. Wy சல்லி. 
lamp, அூக்குவிளக்கு. 
as death by the halter, gré@ wrenrw. 

Hang’er-on, s. தூக்குணி, அங். 
Hang’man, 8. தூக்குவோன், தூக்கிக் 

கொல்வோன். 
Hank, 5. கழி, நூற்கழி, A. oe கக் 

யிறா: 
Hank, ¥. a. அரற்கழியாக்கல். 
Hank’er, v. n. ஆசைப்படுதல், இச்சித் 

தல், அஅதரப்ப்டுதல், ஏட்டைப்பதெ 
ல், அவாக்கொள்ளுதல். I 

Hank’er-ing, 5. ஆவல், ஆசை, இ 
அவா, ஏட்டை, வேடை. 

Hap, 5. தற்செயல், தற்சம்பவம். 
Hap-haz’ard, s. (see Hazard.) தற்செ 

யல், சம்பவம். 
Hap'less, a. அதிட்டவீனமான, யோக 

மற்ற. 
Hap'ly, adv. தற்செயலாய். 
Hap'pen, v. 2. சம்பவித்தல், நடத்தல், 

ஆகுதல், VOSH, உண்டாகுதல், எதி 
ர்கல், காரியப்படுதல்,, ளெம்புதல், நே 
fsa, நேரிதெல், இடைப்படுதல். 
often, நெருக்கிவருதல், பலகாற்சம் 
பலித்தல், அடிக்கடி வருதல். 

Hap'pi-ly, adv. அதிட்டமாய், அனுகூ 
லமாய், மனப்பாக்யெமாய். — 
as dexterously, சாமர்த்தியமாய். 

ச்சை, 
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Hap'pi-ness, s. இன்பம், செல்வம், பா | 
Huw, செளக்கியம், சுகம், சுபம், 
பூரிப்பு, ஆனந்தம், மகிழச்சி, மனப் 
பாக்கியம். 

and unhappiness, சதுக்கம், இதா 
தீம், சுபாசுபம். 

great, சுகானந்தம், சுகானுபவம், பே 
ரின்பம். | 

Hap'py, a. மனச்சர்தோஷமான, மனக் 
களிப்புள்ள, மனவானந்தமுள்ள, ம 
னவாழவான, இன்பமுள்ள, சுகானு 
பவழமுள்ள, மனப்பாக்யெழுள்ள. 
countenance, சோபிதமுகம், செந்த 
ளித்தமுகம் ம், செழித்தமுகம். 
event, மங்கலசம்பவம், சுபசெய்தி. 
to be happy, பூரித்தல், சந்தோஷித்த | 
ல்; மனப்பாக்சியமாயிருத்தல். 

Ha-rangue’, 8. பிரசங்கம். 
Ha-rangue’, v. விற்பனனித்தல், பிரசங் 

இத்தல், சாதுரியமாய்ப்பேசுதல், விரி 

த்துரைத்தல். 
Ha-rang'uer, s. விற்பன்னன், ir 

வாசாலி, சாதுரியன். 
Har'ass, v. a. அலைக்கழித்தல், VLD 

தல், அலைத்தல், தொரந்தரைபண்ணுத 
ல், உலைவுபண்ணுதல், தீலையடிபண் 
MSH, இளைக்கச்செய்தல். 

Har'ass-ing, 8. த—oeையழ்பண்ணுகை, 
தொந்தரைபண்ணுகை, அலைக்கழிக் 
கை, சொய்யப்பண்ணுகை. 

Har'ass-er, 8. அலைக்கழிப்பொன், தலை 
யடிபண்ணுவோன், ௮லட்டுவோன், 
குறைக்காரன. 

Har'bin-ger, s. தாதன், கட்டியகாரன். 

Harbor, s. அறழைமுகம், கடற்குடா, G 
பாக்கடல், ஓதுங்குகடல். .. 
as asylum, இளைப்பாறுமிடம், அடை 
க்கலம். _— 

Hir'bor, 0. இடங்கொடுத்தல், IOS) 
கொடுத்தல், விருந்துகொடுத்தல். 

Har'bor-er, 8. இடங்கொடெ்போன், வி 
£ டதிகொடுப்போன், அனுகாரி, 
Har'bor-less, a. அடைக்கலமற்ற, ஒது 

EDD. | 
Hard, a. கடினமான, அழுத்தமான, உ 
ப்பான; உரமான, வன்மையான, த 
டிப்பான, திடமான, திண்மையான, 
திரமான. 
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breathing, நெொச்சு, பேருயிர்ப்பு 
contest, உரத்ததருக்கம், கொடியலவி 
வாதம், அரும்போர். 
doctrine, அரும்பொருள், கமெபுத்தி, 
கடும்போதம், அரியஉபதேசம். 
heart, கன்னெஞ்சு, கழினமனம், வ 
ன்னெஞ்சு. 
letters, வல்லெழுத்து. ' 
questions, sகநிக்கேள்வி, அருங்கேள் 
வி, வலுகேள்வி, அரியவினா.. .. 
soil, உரப்பானஙிலம், வயிரநிலம். 
treatment, செருக்கம், நெருக்கிபை, 
கடினம். 
words, கடினவார்த்தை, வன்சொல், 
கொடுவாக்கு, கொடுஞ்சொல்; 
as difficult, அருமையான, பிரயாச 
மான, வருத்தமான. 

Hard, adv. பிரயாசமாய், வருத்தமாய், 
நெருக்கமாய். 
hard by, J+, முட, அணுக. 

Hard’en, v. a. SQ e7rUUOSa150),..2_7 
ப்பித்தல், பலப்பித்தல், வைஙிப்பித்த 

ல், இறுகப்பண்ணுகல், முரண்டாக் 
குதல், வலிக்கசசெய்தல். 
by rubbing or friction,as 2 s௱ய்த் 
an ox’s neck, feet, &c., pa 

plaster by rubbing, s@é@gay, aol 
க்கச்செய்தல், அழுத்தல். 

Harden, v. n. கஉனப்பதெல், தடித்தல், 
உரத்தல், பலத்தல், வயிரித்தல். 

Hiard’en-er, s. வயரிக்கப்பண்ணுவேோர 
ன், கடினப்படுத்துவோன். 

Hird’-fa-vor-ed, a. அனமுகறாள்ள, 
கொடியமுகமுள்ள. 

Hard'-fist-ed, a. பிசுனக்குணமுள்ள, 
உலோயியான. 

Hird'-fought, a. sகிம்போருள்ள. 
Hard’-heirt’ed, a. என்னெஞ்கல்லஇ 

ரக்கமற்ற. 
person, வன்னெஞ்சன்,, கன்னெஞ்ச 
ன், வன்கண்ணன், கொடியவன். 

Hird’-heirt'ed-ness, 8. வன்கண்மை, க 
Bani, கொடுமை, நிட்டூரம், வன்னெ 
CHF, கன்னெஞசு. 

Hard'i-hood, s. eரம், அஞ்சாமை, ப மன 
வலிமை, நெஞ்சோர்மை. 

Hard'i-ly, adv. தைரியமாய், லீரமாய், 
கெரடுமையாய். 

e 



HAR 

Hard’i-ness, s. Sri, திரம், தடம் ம், உர 
ம், வைரம், 

Hardly, adv. அருமையாய், ' அரிதாய், 
பிரயாசமாய், கடினமாய். 

Hiard'-mouth-ed, a. sr. வாளத்துக்கடங் 
காத, அமையாத, அடங்காத. 

Hard'ness, 8. seri, இறக்கம், சக் 
கெனவ, திண்ணம், வைரம், உரம், 
முரண். - 
as savage, அட்டத்தனம். 
of heart, wore alo. cori. 

Hird'ship, s. sற்கசம், கஷ்டம், கஸ்தி, 
பிரயாசம், வருத்தம், நெருக்கம், தொ 
ல்லை, கட்டம். 

as injustice, 9631. 
Hird'ware, s. இரும்பு முதலியலோகத் 
தாலுண்டாக்கப்பட்டபணிமுட்டு, 

Hard’ ware-man, s. bid wer, கன்னான். 
Hardy, a. இடமான, உரத்த, QuaE 

ன, பதமையற்ற, வீரமான, கடினமா 
or, அப்பியாசமுள்ள. 

Hare, s. முயல், முசல், Fb. 
Hare'-brain-ed, a. நிலையற்ற, கவலைய 

ற்ற, அணிவுள்ள, எண்ணாத. 
Hare'-hunt-er, 8. முயல்வேட்டைக்கா 

ரன். 
Hare'lip, 8. உதடறை, ஒறுவாய்உதடு, 
sans. 

Hare'lip-ped, a. உதடறையுள்ள, ஒறு 
வாயுதடான, கவருதளெள. 

Har'em, s. அந்தர்ப்புரம், கந்தவாரம், ம 
ன்றேவியில்லம். 

Hirk, v. ௩. செவிகொடுத்தல், உற்றுக் 
சேட்டல். 

Harl, 5. சணலின்தும்பு. 
Har'le-quin, s. கோணங்கி, சோம்ர்ஸி; 

பரிகாசக்காரன். 
Har'le-quin-ide, s. கோமாளித்தனம், 

கோமாளம், படி, 
Harlot, s. வேச, பொதுப்பெண், பொ 

அமகள், பொதுப்பெண்டு, விலைமக 
ள்; அபசாரி, கணிகை, ர ak வா 
ணிநி. 
in scripture, லிக்ரெகாராதனைக்காரி, 

அவபத்திக்காரி, அஞ்ஞானிகள்,; ௮ 
ன்னியதேவாராதனைக்காரி. 

Har’lot, a. வேசித்தனமாய்,; காமாதுர 
மாய். 
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Har'lot-ry, s. அபசாரம், பரத்தைத்துவ் 
ம்; பொதுப்பெண்மை. 

Harm, ௧. தீங்கு; தீமை, நட்டம், கெடு 

இ, தப்பிதம். 
Harm, 1.4. திமைசெய்தல், அழிவுசெ 

ய்தல், மோசப்படுத்தல், தீங்குசெய்த 
ல், சேதப்படுத்தல், ஈஷ்டப்படுத்தல். 

Harm’fal, a. தீங்குசெய்திற, தீப்பிதமு 

ள்ள; தீய. 
Harm’ful-ly, adv. தமையாய், தங்காய், 

நட்டமாய், நாசமாய். 

Harmless, a. தீங்கன்மையான, கபடி 

ன்மையான, தீங்கற்ற; குற்றமற்ற. 
person, தீங்கற்றவன், குற்றமற்ற 
வன். 

Hirm'less-ly, adv. sil மின்றி, Caran 
மல், குற்றமின்றி, தீங்கன்றி, மோச 
மின்றி. 

Hirm'less-ness, 8. குற்றமின்மை, Sa) 
ன்மை. 

Hir-mon’ic, இசைக்கடுத்த, இ 
Hir-mon'ic-al, “ : ன்னிசையான. 
Hir-mon’ic-al-ly, adv. இன்னிசையாய், . 

சங்கீசமாய், சதிசுதியொத்று. | 
Har-mon’ics, 8. சங்கிதசாத்திரம், 
Hir-m0'ni-ous, a. இன்னிசையான, இ 

சைவுள்ள, ஐக்கமுள்ள, ஒத்த. 
speech, தஞ்சொல், மதுரவ சனம். 

Hir-mo'ni-ous-ly, adv. இன்னிசையா 
ய்; சங்தேமாய், ஐக்கமாய், அன்னி 
யோன்னியமாய், சதிசுதியாய்.' 

Hiar-m0'ni-ous-ness, இசை, இ 
Héar'mo-ny, சைப்பாட் 

டு, கானம், Pap வண் 
ணம். | 
as agreement, இசைவு, இணக்கம், 
உடனபாடு, ஒப்பு, ஒருமன்ப்பாடு, 
in music, இன்னிசை, ஒத்திசை. 
to live in harmony, ஒத்திருத்தல், ஒத் 

அவாழ்தல், இசைர்துவாழ்தல், அன் 
னியோன்னியமாயிருத்தல். 

Hiar'mo-nist, 8. சங்கீதக்காரன். 
Har'mo-nize, v. a. இசையப்பண்ணுத 

ல்; சரிப்படுத்துதல், க், 
தல், சமானப்படுத்துதல். 

Hir'mo-nize, v. n. செர்ப்படுசல், இசை 
தல், பொருந்துதல், ஒருப்படுதல், இ 
ணங்குதல், இணைதல். 
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Harness, s. பண்டியில்குதிரையுடுப்பு, 
கவசம், ஆயுதப்பொது, போராயுதப் 

பொது, யுத்தமுஸ் தத, அணிகலம். 
of a weaver’s loom, ரெய்வார்விழுது. 

Harness, 0. a. பூட்டுதல், அணிதல், த 
ரித்தல், பண்ணமைத்தல், பண்ணுறு 
த்தல், ஆயுதமணிதல். 

Har'ness-er, s. பண்ணமைப்போன். 

Harp, 8. சுரமண்டலம். 
a constellation, ஒர்ஈட்சத்திரஇராசி. 

Harp, 0. ௩. சரமண்டலம்வாசித்தல், & 
ரமண்டலமியக்கல். 
as to dwell ona subject, எடுத்துக்க 
ட்டிப்பேசதல், தூண்டிப்பேசல். 

Harp'er, s. சரமண்டலம்வாசிப்போன். 
Harp'ing, s. சுரமண்டலவாரசிப்பு; gr 

ண்டிப்பேசுகை, எடுத்துக்காட்டு. 
Hiarp’ing-i-ron, மண்டா, எறியீட் 
Hir-poon’, டி, வல்லையம். 
Hir-poon’, v. a. மண்டாவினாற்குற்றல், 

மண்ட £வினாற்பாய்ச்சுதல். 
Hir-poon'er, s. மvண்டாக்காரன், வல் 

லையக்காரன். 
Hiarp’si-chord, s. சரமண்டலம். 
Har'py, s. பெருங்கழுகு. 

as extortioner, குறைக்காரன்;, பறி 
காரன். 

Har'ri-dan, s. Gp OCah, விருத்தை 
Cae. | 

Har'ri-er, s. 

GOL. BTW. 
Har'row, s. பரம்பு, பரவுபலகை, கழ 

னிதிருத்துங்கருவி, நிரவுபலகை, வ 
Morr lp. © 

Harrow, v.a. விசனப்படுத்தல், வேத 
னைப்படுத்தல், mei ih மத் Se 

ரம்படித்தல். 
Har'ry, ௦. a. அலைக்கழித்தல், கொள்ளை 

யாடுதல். — 

Harsh, 4. உவர்ப்பான, காரமான, ௨ 
றைப்புள்ள, உரப்புள்ள, கடினமான, 
சருச்சரையான. 
conduct, sற்கசம், கடின டை. 
expression, language, உக்ரெவார்த் 

தை, குரூரவார்த்தை, கொடுஞ்சொ 
ல், வன்சொல், வெடித்தசொல். 
voice or sound, உரத்தசத்தம், வெடி 

கீதகுரல்,; அழறினகுரல். 
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to the taste, sார்ப்பு, உறைப்பு, உல் 
ர்ப்பு. 
to taste harsh, உலர்த்தல், கச௪த்தல், 
உறைத்தல், கார்த்தல், கரித்தல். 

Harsh'ly, adv. உரப்பாய், கொடுமையா 
ய், வெடுவெடுப்பரய், தறுகுறும்பாய், 

அட்டத்தனமாய். 
Harsh'ness, s. வெடுவெடுப்பு, கொடு 

மை, கடுமை, வெடுக்குத்தனம், கார்ட்! 
4, உக்கிரம், வெட்டெனவு, முரண். 
Severity, sQனம், mL Eri. 

mie fi s. ‘ ப ள்மியல். 
Hart, s. sகoலைமான். 
Hartshorn, s. sலங்கொம்பு, மான்கொ 

ம்பு. 
. shavings of, s=லங்கோட்டுநயெம். 

salt of, sவசாரஉப்பு. 
spirit of, sவச்சாரதிராலகம். 

Ha-rus'pice, s. பலியின்கண்வருஞ்சம் 
பவங்கொண்டுகுறிசொல்வோன். 

Ha-rus'pi-cy, s. பெலிக்குறி. 
Har'vest, s. விளைவுகாலம், கனிகாலம், 

பலன், விளைவு. 
in scripture, உலகமுடி வு, மியாயந்த 
ர்க்கிறநாள். 

Harvest, v. a. விளைவுசேர்த்தல், விளை 

வறுத்தல். 
Har'vest-er, s. வeoைவுசேர்கீகிறவன், வி 

ளைவறுக்கிறவன். 

Hiar'vest-home, s. 

AMLILISS MLD. 

the song, அரிவிப்பாட்டு, 
Har'vest-moon,s.வேனிற்காலசந்திரன் 
Hash, s. அரிந்தவிறைச்5ி, அண்டித்தவி 

ழறைச்சி, சல்லரிந்தவிறைச்ி. 
Hash, ». a. கொத்தரிதல், சல்லரிதல். 
Has'let, s. (see Harslet.) பன்றியீரல். 
Hasp, s. பூட்ு, கொளுவி. 
Hsp, v. a. பூட்தெல், கொளுவுதல். 
Has'sock, 8. மெத்தைப்பாய், 
Haste, s. ட்ரம்! சுறுக்கு, துரிதம், வி 

coral, தீவிரம், கெதி, வேகம். 
as hurry, துரிதம், விரைவு, சீக்கிரம். 
as passion, மvனக்கெதி. 

Haste, சீக்ரெப்படுத்தல், கெ 
Hast'en, ” க் நுதல் பரபரப்பா 

க்கல், அரிதப்படுத்தல். 

பிரயோசனகாலம், 



HAT 

Haste, அரிதப்படெல், விரைத 
Hasten, 7” 1 ல், கெதியாய்ப்போத 

ல், சக்கிரம்பண்ணுதல். 
Hast'en-er, s. சறுக்குப்பண்ணுவோன், 

தீவிரிப்போன், கெதியன், சுறுக்கன். 
Hast'i-ly, adv. sகநிகென, கடக, GOH 

ரக, பொடுக்கென, விரைவாய், அ 
டுக்கென, சறுக்காய், திவிரமாய், ௨ 
Car. + 

Hast'i-ness, 8. துரிதம், விரைவு, £க்கி 
ரம், சுறுக்கு, தீவிரம், கெதி, அடிக்கு, 
irritability, மvwwக்கொதி, மனச்சுடி. 

Hasty, a. சுறுசுறுப்பான, தீவிரமான, 
விரைவான, சீக்கிரமான, சுறுக்கான. 
to be hasty, பதறுதல், தவிரித்தல்;மு 
யலுதல். 

reply, விரைவானபேச்சு, 
Hast'y-pud'ding, s. கூழ், புற்கை, குழ 

ம்பு. 
Hat, 8. தொப்பி, குல்லா, தலைச்£ரா. 

band,தொப்பியைப்பந்திக்கும்நாடா. 
box, தொப்பிவைக்கும்பெட்டி.. 

Hat'a-ble, a. பகைக்கத்தக்க, PERE 
கத்தக்க, 

Hatch, s. ஒருவைப்புக்குஞ்சு, குஞ்சு 
பொரிப்பு, தோற்றுகை. 
in ௨ ship, கப்பலின் எணிவாசல். 
in mines, சரங்கபாதை, 

Hatch, v. a. கஞ்சுபொரித்தல். 
to contrive, தருவம்பண்ணுதல்,யோ 
சித்தல். 

Hatch’es, s. மரக்கலஎணிவாயிற்கதவு. 
Hatch’el, s. வேர்க்குச்சு, சக்குவரஙகி, 

சீப்பு. 
Hatch’el, v. a. Aக்குவாங்குதல். 
Hatch'et, s. sைéக்கோடாலி, பரசு; மழு 

க்கோடமரி, கண்டகோடரி, கவியம். 

to take up the hatchet, பேரர்க்கறை 
கூவல். 
to bury the hatchet, சமாதானஞ்சொ 
ல்லுதல். 1! 

Hatch’et-face, s. Gort Gaus, கூர்மு 
கம். 

Hatch'way,s.மரக்கலத்தி க்ரில் 7 
சல். 

Hate, s. பகை, உட்பகை, குரோதம். 

Hate, v. 4. பகைத்தல், வெறுத்தல், பிரி 
யவீனப்படுத்தல், பகைசாதித்தல். 
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Hateful, a. பகையான, வெறுப்பான, 
அரோசிகமான. 

Hate'ful-ly, adv. வெறுப்பாய், பகைக்க 
ப்படத்தக்கவிதமாய். 

Hate'ful-ness, 8. பகை, பகைமை, வெ 
அப்பு; அரோசிகம். 

Hat'er, s. பகைஞுன், லிம் செ 
noe, வெறுப்போன். 

Hatred, 5. பகை, உட்பகை, விரோதம், 
ATMs, வன்மம், செற்றம், 

Hatter, s. சதொப்பிசெய்வோன். 
hatter’s bow, எண ககொல். 

Haugh'ti-ly, adv. பெருமையாய், அகம் 
தையாய், இறுமாப்பாய். 

Haugh’ti-ness, s. மேட்டிமை,அ கந்தை, 

அகங்காரம், பெருமை, செருக்கு, இ 

டும்பு, இறுமாப்பு, தாட்டிகம், நிமிர்ச் 
A, பெரியதனம், கறுவம்.. - 

Hagelin a. SMA PONT » இறுமாப்பா 

ன, அகர்தையுள்ள, . நிமிர்ச்சியான, 
பெருமையான. 
conduct, இறுமாப்பான கடை; மேட் 
டிமையான௩நடை. 
man, இடம்பன், அகந்தைக்காரன், 
செருக்கன். 
woman, இடும்பி, பெருமைக்காரி, 
to be haughty, Aிமிர்தல், அகந்தையா 
யிருத்தல், இறுமாப்புக்கொள்ளுதல். 

Haul, 8. இழுவை, ஓரிமுவையில்மீன். 
Haul’, v. a. இழுத்தல், சாம்புதல்,; வலி 

த்தல், வாங்குதல். 
Haulm, 
Haum, 
Héunch, s. இடுப்பு, சந்து; உக்கலை. 
Haunt, s. உறைபதி, 
Haunt, v.n. உறைதல், சஞ்சரித்தல், ௩ 

ட மாடுதல், பரிமாறுதல், ஊசாடுதல். 

to. intrude upon, வடாததொடர்தல், 
பின்தொடர்தல். 

Haunting, s. சஞ்சாரம், ஈடமாட்டம், 
பரிமாற்றம், பின்தொடர்வு, விடாத் 
தொடர்வு. 

Haut'boy, s. srயaகசரம், நsாயகசன்னம். 
Hau-teur', 8. அகந்தை, பெருமை, OF 
ருக்கு, மேட்டிமை, இறுமாப்பு, கெ 
றுவம். 

Have, v. a. வைத்திருத்தல், அடைந்திறா 
த்தல், உடைத்தாயிருத்தல். 

s. : கதிர்த்தாள், வைக்கோல். 
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to contain, கொள்ளுதல், தரித்தல், 

பிடித்தல். 
a bearing, தாவுதல்; சாகதெல், சட்டு 
Se. 
in charge, &c., ைச்சொன்று் ட 
ராமரித்தல், விசாரித்தல், வசமாயிரு 
த்தல், பொதுப்பிலிருத்தல். 
On, பூணுதல், தரித்தல், இடுதல், போ 
டுதல். 

out, away, புறம்பாக்கல், வில்ல. 
patience, பொறுத்தல்; சஇத்தல். 
place, தங்குதல். 

to marry, லிவாகமுடித்தல், மத் 

ற்றல். 
Ha'ven, 5. குடாக்கடல், குடா, துறை, 
SID (pS id. 
as refuge, அடைக்கலம், தஞ்சம். 

Hav er-sack, s. போர்ச்சேவகாதுசாமா 
CT COLI. 

Hav'oc, s. கொள்ளை, குறை, கேடு, சங் 
கரிப்பு, காசம், அழிவு. 
to make havoc, sண்டூதுண்டம்பண் 
NSN, ஈாசப்படுத்துதல், குறையாடு 

தல், சங்காரம்பண்ணுதல். 
Hawk, 8. பருந்தினம், 

braminy, கருடன், செம்பருந்து. 
brown, பறைப்பருந்து, கரும்பருந்து. 
hen, யருந்து. 
night, கருவாலி. 
pigeon, வல்லூறு. 
with a tuft, குமியன், வலியான். 

Hawk, v. கூறுதல், கிரயங்கூறுதல், வி 
லைகூறுதல், 
and spit, காறித்துப்புதல். 

Hawk'er, s. Aறுவியாபாரி, இரயங்கூறி 
யழைப்போன், விலைகூறுவோன். 
a falconer, இராசாளிவேட்டைக்கா 
ரன், தீவகப்புட்காரன். 

Hawk/ing, s. தவsகப்புள்வேட்டை,; இ 
ராசாளிவேட்டை,; காறித்துப்புதல், 
for sale, கூறிவிற்றல். 

Hawse, 8. இரசக் ரமி adi 
நிலை. 

Hawse/hole, waar அம்மாறிடுங்க 
Hawse, i & ண். 
Haws'er, 8. ஒர்வகையம்மாறு. 
Haw'thorn, s. ஒர்செடி.. 
Hay, s அரிந்துகாய்ர்தபுல், வலை. 
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Hay, ௦. ௩. காய்ந்தபுல்குவித்தல். 
Hay'cock, 8. அரிபுற்குடு, காய்ந்தபுற்கு 

வியல். 

Hay'mow, 8. sாய்ந்தபுற்றிரணை, காய்ர் 

தீபுற்குவியல், 
Hay'rick, s. புற்கந்து. 

Hay'stack, 3. புல்லு, புற்குவியல். 

Hazard, s. இடையூஅஓ, இடைச்சம்ப 
வம், கேட்டுக்கேதுவாக்குகை. 
a game at dice, ஓட்டம். 
as peril, கெடுதி, ஈஷ்டம், மோசம். 
to run the hazard, மேரசத்துக்குட்ப 
Ose. 

Hazard, v. a. அணிந்துசெய்தல், மோச 
த்துறையில்விழுத்தல். 
on experiment, மோசத்துக்ிடெமாய் 
ச்சோதனைபார்த்தல், அணிந்துசோதி 
தீதல்,இரண்டுக்குற்றதாய்ப்பரிசோதி 

த்தல். 
Haz'ard-a-ble, a. பாச PIE el 67 
அவான. 

Haz'ard-er, s. தணிவுள்ளோன், அணி 
நதுசெய்வொன். 
a gamer at dice, ஒட்டம்வைப் 
போன். 

Haz'ard-ous, a. மோசமான, மோசத்து 
றையான, சேதத்துக்கெதுவான. 

Haz'ard-ous-ly, adv. மோசமாய், மோச 
தீதுக்கேதுவாய், நட்டமாய். 

Haze, 8. பனி, மூபெனி, பனிப்புகார், 
பனிப்புகைச்சல், மப்பு, பூங்காரம். 

Haze, v.n. மங்குளமாயிருத்தல், பூங்கா 
ரங்கொள்ளுதல். 

Hazel, s. ஓர்செடி. 

Ha’zel, a. sபிலமான. 
color, கபிலைவன்னம். 

Hazy, a. மூபெனியுள்ள, பனிப்புகா 
ருள்ள. 

He, pro. அவன், இவன், உவன். 
in combination, PP ie Si 
த்படர்க்கைஒருமை விகுதி, அஃது ௮ 
ன்; ஆன. 

Head, s. தலை, சிரம், சிரசு, சென்னி. 
band, சலைக்கச்சு. 
of the bed, s’oைமாடி. 
of a bone, உருளி, உருளிக்கட்டை. 
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of a cane, பூண், திம்புரி, சுரை. 
of a class, மேசன்லனணாத் கன், தலை 
மாணாக்கன். 

of a family, தலைவன், குடம்பபதி, 
ofa nail, சடை, குடை. 
of a subject, முகவுரை, பொருள், ப 

குதி, மூலம், முதல், பொழிப்பு, பதி 
கம், பீடிகை. 
of a stream, &c., ரீரூற்றுக்கண். 
of a twig, shoot, &c., கொழுந்து. 
as intellect, மvனம், புத்தி, யூகம். 
as point, கூர், அணி, அதி, அக்திரம். 
of an ulcer or boil, முsம், துவாரம், 
முகப்பு, கண். 
of southwest monsoon, தலைச்சோழ 
கம். 
and shoulder, பலரற்காரம். 
and ears, முழுதும், சருவாங்கமும். 

Head, 1.4. வழிகாட்டல், முன்போ 
தல். 
a nail, &c., சடைதல். 

Head, a. தலைக்குரிய, பிரதான. 
Head'ache, s. stv@Gan, தலையிடி, தலை 

வாதை, தலைக்குத்து, கபாலக்குத்து, 
தலைவவி. 

Head’-dress, 8. தலைக்கோலம், தலைச் 
லை, பிஞ்ஞகம். 
of செண்டு. 

Head'ing, s. த’oைமை, மூலம். 
of a book, முகவுரை, பதிகப்பொரு 
ள், பீடிகை. 
ofa cask, பீப்பாவின்முகப்பலகை. 

Head'i-ness, s. குறுக்குப்புத்தி, நேர்ந்த 
போக்கு, தன்மூப்பானபுத்தி, முட் 
டாள்த்தனம். 

Head'land, s. முனை, கோடி. 
in farming, உழவில்விடுகரை. 

Head'less, a. sவந்தமான, தலைக்குறை 
யான. 

Head'long, a. தலைகீழான, அதோகதி 
யான, புத்தியில்லாத, அணிகரமான. 

Head'long, adv. கத்தென, புத்தியில்லா 
மல், அணிகரமாய். 
to fall headlong, கGத்தெனவிழுதல், 
தலைடழோய்விழுதல். 

Head'-man, தலைவன், முதலா 
Head'-per-son, °° ¢ ஸி, தலைமைக்கார 

ன், அதிக்கன். 
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Head'-piece, s. sதoைச்சோடு,தலைச் சரா. 
as intellect, விவேகம், யூகம். 

Head'-quart-ers, s. (pl.) சமஸ்தானம், 
மகாஸ்தலம், கெடிஸ்தலம். 

Head’-sheet, s. மேற்சீலை, மேற்கட்டி, 
விதானம், தூசிதாங்கி 

Head'ship, s. தலைமை, நாயகம், முதன் 
மை; அதிக்கம். 

Heads'man, 5. Arsrாசகாரன், சிரச்சே 
தகன. 

Head'spring, s. ஊற்றுக்கண். 
Head’stall, s. கடுவணத்னாங் ஞு, 

பரிமத்தகவார். 
Head'-stone, 8. தலைக்கல். 

of a grave, கொரித்தலைப்புறக்கல்.. 
Headstrong, a. தன்மூப்புள்ள, SIG 

அம்புள்ள, முட்டாள்த்தனமுள்ள, த 
ணிகரமுள்ள. 

Head'-tire, s. sதoeைக்கோலம், தலைச்சோ 
டு, 

Head'way, s. sப்பல்முந்துகை. 
Head'wind, s. எதிர்காற்று. 
Head’-work'man, 8. ிற்பாசாரியன்; | 

ற்பத்தலைவன. 

Head'y, a. முட்டாள்த்தனமுள்ள, தன் 
மூப்பான, குறுக்குப்புத்தியான, ரேர் 
ந்தபோக்கான, நினைத்தபடிசெய்திற. 

Héal, v. a. சகப்படுத்தல், குணப்படுத் 

5, ஆற்றுதல், மாற்றுதல், பரிகரித் 
தல், சொஸ்தமாக்குதல். 
in scripture, மன்னித்தல், ரோக் 
யப்படுத்தல். 

Heal, v. n. குணப்படுதல், குணமாதல், 

சுகப்படெல், மாறுதல். 

aS sores, காய்தல், கருகுதல், ஆறுதல். 

Héal’a-ble, a. குணமாகக்கூடிய, சொ 

ஸ்தப்படக்கூடிய. 

Héal'er, s. வைத்தியன், குணமாக்கு 

வோன், சொஸ்தமாக்குவோன். 

Héal’ing, 8. பரிகரிப்பு, வைத்தியம். 

Héal’ing, a. சொஸ்தமாக்குநெ, சுகமா 
க்குறெ, பரிகரிக்றெ. 
medicines, சsஅவுஷதம், சொஸ்தம 

ருந்து. 
wound, ஊறும்புண், ஆறும்புண். 

Health, s. சகம், செளக்தியம், ஆரோக் 

கயம், சொஸ்சதம், சுவாத்தியம். 
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prosperity, happiness, செல்வம், ௪ 
கவாழ்வு. 
in scripture, இரட்சிப்பு, தேவதயை. 

Health'ful, a. செளக்கியமான, சுகமு 
ள்ள, சொஸ்தமுள்ள. 

Health’ful-ly, adv. சொஸ்கமாய், சக 
மாய், சுவாத்தியமாய். 

Health'ful-ness, s. சொஸ்தநிலை,; ௬௧ 
போகம், சொஸ்சதம், செளக்கியம். 

Health'i-ly, adv. சsமாய், சொஸ்தமாய், 
ஆரோக்கியமாய். 

Health'i-ness, s. சம், ஆரோக்கியம், 
ES செளக்கியம். 

Health'less, a. செளக்கியமற்ற, துன்ப 
முள்ள, விக்ன சுகமற்ற. 

Health’y, a. சsகமான, சொஸ்தமுள்ள, 
செளக்யெழுள்ள, சவாத்தியமுள்ள. 
constitution, சுகசரீரம், தஇரமானசர் 
ரம்; செளக்கியதேகம். 
person, ae, செளக்கியதேக, * 
கேடி. 

Héam, 5. இளங்கொடி, விலங்இன்றச்சு 
மராம் 

Heap, 5. குவியல், கும்பம், குப்பை, கு 
ம்பி, திடல், இராசி, குவை. 
a crowd, Svar. 
of grain, பொலிக்குவை, பொலி, தா 
னியக்குவை. 
of rubbish, குப்பைக்கும்பம். 
of straw, uவைக்கோற்குவியல். 
of unthreshed corn, sAர்ப்போர். 
of unwinnowed grain, யெங்கழி, 

அற்றாதமணி. 
Heap, v. a. குவித்தல், அடுக்குதல், சே 

ர்த்தல், சேகரித்தல், சம்பாதித்தல். 
Heap'er, s. குவிப்போன், சேர்ப்போன். 
Hear, v. கேப்குதல், செவிகொடுத்தல். 

with one’s ownear, sாதாரக்கேட்டல். 
as try a case in law, sQவிசாரித்தல், 
நியாயங்கேட்டல். 
of, கெள்விப்படுதெல். 
cause to hear, கெள்விப்படுத்தல், கே 
ட்சகப்பண்ணுதல். 

Hear'er, s. கேள்விப்படுவோன், கேள் 
விசொடுப்போன், கேள்விச்செவி 
யன. 

Héar'ing, s. கேள்வி, கேள்விமூலம், செ 
வி, கன்னமூலம், கேட்கை. 
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in my, என்காதார. 
Heirk’en, v. a. கேட்டல், செவிகொூு 
$50, உற்றுக்கேட்டல். 

Heark’en-er, s. உற்றுக்கேட்போன், 

செவிகொடெப்போன். 
Héar'say, s. கேள்வி, ஊர்ப்பேச்சு, சத் 

தம். 
Hearse, s. (see Herse.) பாடை, ஆசம்தி, 
Hearse’-cloth, s. பாடைத்துப்பட்டி. 

Heart, s. இரத்தாசயம், இதயம், இருத 
யம், உள்ளம், நெஞ்சு, மனம், மனச் 
சாட்சி, உட்கருத்து, விருப்பம், வா 
ஒசை. 
a broken heart, கொருங்குண்டஇரு 
தயம், துக்கமனம். 
a hard heart, sன்னெஞுசு, வன்னெ 
Che. 
strong beating of, அடித்தல். 

hard, of trees, வைரம், ஞாழல், காழ் 

ப்பு, காழ். 
soft, of trees, சற்றி. 

Heartache: 8. மனத்துயரம், மனக் 
லேசம், மனச்சஞ்சலம், மனவேதனை, 
நெஞ்சி. 

Heért’-burn, s. £ரணியாமையால்வரும் 
நெஞ்செரிப்பு. 

Heirt'-burn-ing, s. £rரணியாமையால்வ 
ரும்நெஞ்செரிப்பு. 
as discontentment, wன அழற்சி, உ 
ட்பகை. 

Heirt'-€ase, s. அமைவு, மனஅமைச் 
சல். 

Heiart'ed, a. நெஞ்சள்ள, மனமுள்ள. 
faint hearted, இளநெஞ்சுள்ள. 
hard hearted, வன்னெஞுசுள்ள, க 

ன்னெஞ்சள்ள. 
Heirt'ed-ness,s. உண்மை, கபடின்மை. 

faint heartedness, இளநெஞ்சு, ஏழை 
நெஞ்சு, பேதைமனம். 
warm heartedness, மrஅன்பு; மாறே 
சம், பத்திச்சுவாலை. 

Heirt’en, v. a. Sடங்கொடுத்தல், தைரி 
யப்படுத்தல். 

Heirt'-felt, a. கெஞ்சிற்றாக்குறெ, 
Hearth, s. அடுப்பு, சல்லி, முத்தானம். 

as grate for coals, sணப்பு. 
Heért'i-ly, a. தாராளமாய், மனதார, ம 

னப்பூருவமாய். 
Zt 



HEA 

Heirt'i-ness, s. தாராளம், தைரியம், 2 
09, மனவலி, வேகம், அவா. 

Heirt'less, a. பயமுள்ள; விருப்பமற்ற, 
தைரியமற்ற. 

Heirt/less-ly, adv. அஏச்சமாய், அதைரி 
யமாய்,விருப்பவீனமாய், சோர்வாய், 
வதக்கமாய், வாட்டமாய். 

Heiart'less-ness, 8. அச்சம், அதைரியம், 
வதக்கம், வாட்டம், சுவரீணைக்கேடு, 

Heirt'-rend-ing, a. நெஞ்சைப்பிளச்க 

தீதக்க, மனதையுருவக்குற்றுறெ. 
Heirt'-sick, s. மனத்துயரம், மனக்கி 

லேசம். 
Heiart’-strings, s. (pl.) Fவதாதுஇயங்கு 

ம்ஈரம்புகள், தாதியங்கும்நாடி. 
Heért'y, a. விருப்பமுள்ள, மனவூச்சமு 

ள்ள, வாஞ்சையுள்ள, மனப்பற்றான. 

as healthy, சகமுள்ள. 

laughter, கெக்கலம், அட்டகாசம், 
பெருநகை. 

Heat, s. வெம்மை, சுடு, உட்டணம்; உ, 
(WD, காந்தி, தேயு, சந்தாபம், அழ 

ல், காங்கை, வெப்பம். 
internal, அழற், உட்காந்தி, 
natural, சவாக்கினி, உயிரிலுள்ளத, 
prickly, வேர்க்குரு, ர் 
white, sகநுவேக்காடு, 
of battle, யுத்தமும்முரம், லீரஆவே 
சம். 

of the body, கொதி, அவியல், அழல்; 
புழுக்கம், வெப்பம், உட்டணம். 
of a fever, எரிவு, காய்ச்சல், GQ. 
of passion, மvwனவெப்பம், மனவேக 

ம், மனவிகாரம். 
of spices, &c., உறைப்பு;, கார்ப்பு. 
of weather, புழுக்கம், உட்டணம், 

வெப்பம், உருமம், உருப்பம். 

Heat, v. a. சுதெல், அழற்துதல், கனற்ற 

ல், MAHON, காந்துதல், வேவித்தல். 

Heat, v. n. வேதல், குடாதல், காய்தல், 

வெதும்புதல். 
asiron, காய்தல், வேதல். 

as water, காய்தல், சூடாதல். 

Héat’er, s. சுவ்ய்ப்ண்ண்ே NOT, காய்ச் 
F QF). 

as flat iron, yao Lr @a யழுத்துங்க 

Ga. | 
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Heath, s. சம்பம்புல், செடிரெருங்கிெய 
வெளி. 

Heath'-cock, s. srட்டுக்கொழி 
Heathen, s. ஏஅ@ ஞானி, விக்ரெகபத்தி 

க்காரன், தேவனைவணங்காதவன், ௮ 
ன்னியதேவாராதனைக்காரன். 

Heathen, a. விக்கிரகாராதனைக்கடுத்த, 
சுரூபவணக்கத்துக்கடுத்த. 

Hea'then-ish, a அஞகு் கான, தேவவண 
க்கமுள்ள, பொய்மதானுசார. 
as rude, வேடத்தனமான. 

Héa'then-ish-ly, adv. விக்கிரகபத்தியா 
ய், அவபத்தியாய், அன்னியதேவபத் 
தியாய். 

Hea’ then-ish-ness, 8, rd 

வபத்தி, அஞ்ஞானம். 
Héa'then-ism, s. அஞ்ஞானம், அவபத் 

தி, மாயாமூடம், வேடத்தனம். 
Hea'then-ize, v. a. மெய்ச்சமயநெறிகெ 

டுத்தல், அவபத்தியாக்குதல், பதிதமா 
க்கல். 

Heather, s. (see Heath.) ஒர்பூடு. 
Heath'y,a.செடிநிறைந்த,செடிபிடித்த. 
Héat'less, a. வெப்பமில்லாத, குடில் 

லாத. 
Héave, 8. பூரிப்பு, கெம்புகை. 
Héave, v. a. தூக்குதல், எடுத்தல், ஏற்று 

தல், ளப்புதல், எறிதல். 
the lead, Sap gal டாளம்பார்த்தல் 
heave to, zசாயவிதெல், கரையேறவி 
@sa, கரைபிடிக்கவிடுதல். 
off, coal Ose. 

Heave, v. n. பொருமுதவ், வீங்கு, 
எலஃ்குதல். 

from nausea, உவட்டுதல், ஒங்காளி 
. தீதல், புரட்டெழும்புதல். 

as billows, திரைஎநிதல், திரைஎடுத் 
தல். 

Heaven, s. மோட்சமண்டலம், பரம 
ண்டலம், முத்தி, விண், மீதலம், பரா 

சகாயம். 
the supreme being, sL வுள், பிரான், 
பரன். 
the firmament, வானம், நட்சத்திரம 
ண்டலம்,;தாராபதம், அண்டம், 
விண். 
supreme felicity, பரமானந்தம், பே 
ரின்பம். 
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and earth, இகயரம், இம்மைமறுமை, 

and hell, மீதலபாதலங்கள், மோட் 
சஈரகங்கள், ஈரகசொற்கம். 

Heav'en-born, a. பரம, பர 
Heav'en-li-ness, 8. பரமேன்மை, Ura) 

னுபோகம். 
Heav'en-ly, a. பரத்துக்கடுத்த, இவ்விய 

மான, மோட்சத்தில்வாசம்பண்ணுகி 
ம; வைதிக, விண்ணிலள்ள. 
bodies, வrானசோதிகள். 
delight, பரமானந்தம், பேரின்பம், 
minded, தேவபத்தியுள்ள, பரமசிந் 
தையுள்ள. 
mindedness, தேவபத்தி, பரமசிந்தை, 
ஞானானுபோகம். 

Heav' en-ly, adv. மோட் சத்துக்கடுத்தவி 
தமாய், பயபத்தியாய், ஆனந்தமாய். 

Heav'en-ward, adv. மோட்சத்துக்குறே . 
ராய், மன்ன்னத்்க ஜில் 

Heave'-of-fer-ing, s. எந்துபவி. 
Heav'er, s. தள்ளூுவோன், தூக்குவோ 

ன், மிண்டி. 
Héaves, s. கதிரைகளுக்குவரும்ஈழை 

ரோய். 
Heav'i-ly, adv. பாரமாய், கனமாய், தூ 

க்கமாய், உபத்திரவமாய். 
Heav'i-ness, $s. பாரம், கனம், பொறுப் 

பு, தாக்கம். 
of mind, இலேசம், அயரம். 
of the system, திமிர்; ஆயாசம், மந்த 
ம், சோம்பு, களை. 

Héav'ing, s. இளைப்பு, உவட்டகை. 

Héav'ing, a. தள்ளூறெ, உயர்த்துறெ, ௭ 
ஃகுறெ, வீங்குநெற, உவட்டதெற. 

Heav’y, 4. கனமான, 

சோம்பான, துக்கமான, பாரமான, 
தூக்கமான. 
as cake, bread, &c., அடைந்த, அம. 
ர்ந்த, உறைந்த. 
as dull, மந்தமான, பாரமான. 
in front, முன்தாக்கமான. 
behind, பின்தாக்கமான. 
head, தலைக்கனப்பு, தலைத்திமிர். 
responsibility, பாரச்சுமை, பாரஉத் 
தரவாதம். 
rain, சோனாமாரி, பெருமழை, soo 
மழை. 
as sad, அக்கமான, சலிப்பான. 
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voice, பெருங்குரல், 'கனத்தகுரல், ம 
ந்தக்குரல். 

metal, பெரியபீரங் Paps) uc ae 

கள். 
sea, சமுத்திரகோஷ்டம். 
to be heavy, sனத்தல், கனங்கொள் 
ரூதல், பாரித்தல். 

Heav'y, adv. மvsாபாரமாய். 
Heb'do-mad, s. ஒருகிழமை, ஒருவாரம், 

சத்ததினம். 
Heb-dom’ad-al, திழமைதோறு 

Heb-dom’ad-a-ry, ¢ முள்ள, வாரா 
கீதமான. 

Heb'e-tate, v. a. மழுக்குதல், மந்தமாக 

குதல். 
Heb'e-tude,.s. தூக்கம், இமிர், மந்தம், 

மழுக்கம். 
from wantofsleep, 4 Aisi sane: 
of head from cold, தலைத்தூசக்கம். 
of system, திமிர், கனப்பு. 

He-bra'ic, a. ௭பிரேயப்பாஷஹைக்கதெத. 
Hé'bra-ism, s. எபிரேயபாலை நடை. 
He'bra-ist, 8. எபிரேயன். 

He'bra-ize, v. a. எபிரேயயாகவை கடை 
யாக்கல். 

Hebrew, s. எபிரேயன், எபிரேயப்பா 
லை 

| Hebrew, a. எபிரேயனுக்கடுத்த. 
Hee’a-tomb, s. ஒரேலிதநூறுமிருகப்ப 

லி, சதமிருகப்பலி, சதமிருகமேதம். 
Heck, s. Sara_@. 

in a river, வளைவு, கோணம். 
Hec'tic, a. விடாச்சுரமுள்ள, தினக்கா 

ய்ச்சலுள்ள. 
fever, விடாச்சுரம், இினசுரம், இனக் 
காய்ச்சல். 

Hec'tic-al-ly adv. வமாச்சுரமாய், தின 
க்காய்ச்சலாய். 

Hec'tor, 8. அதட்டி) பகடக்காரன், ௮ 
லட்டி. 

Hec’tor, v. a. oலரங்காட்தெல், அதட்ெ 
தல், உரப்புதல், UEL_ OSM, வெருட் 
“Ase. 

Hedge, s. வேலி, அடைய்பு, கரவல். 
Hedge, v. a. வேவிஅடைத்தல், கதிகா 

ல்போடுதல். 
Hedge’-bill, s. சொடுவாட்கத்தி, கைக் 

கத்தி, 



HIG 

Hedgehog, s: எய்ப்பன்றி, முட்பன்றி, 
முள்ளம்பன்றி 

Hedge'-row, s. வேலி, எல்லைச்செடி. 
Heed, s. Aந்தனை, அவதானம், எண்ண 

ம், குதானம், சாவதானம், எச்சரிப்பு. 
Heed, v. a. சிந்தித்தல்; அவதானித்தல், 

எண்ணுதல், சகூதானமாய்ப்பார்த்தல், 
பேணுதல். 

Heed'ful, a. எண்ணிக்கையான, சுதா 
னமான, சாவதானமுள்ள, அவதான 
முள்ள, பேணமுள்ள. 

Heed'ful-ly, adv. க௧தானமாய், எண்ணி 
க்கையாய், அ௮வதானமாய். 

Heed'ful-ness, s, நினைப்பு, எண்ணிக் 
கை, அவதானம். 

Heed'less, a. Ar்தனையற்ற, எண்ணாமை 
யுள்ள; நேர்ந்தபடியான, எழுந்தபடி 
யான. 
person, எண்ணாதவன், நேர்ந்தபடி 
செய்வோன். 

Heed'less-ly, adv. நேர்ந்தபடி, எண்ணி 
க்கையின்றி. 

Heed'less-ness, s. அசட்டை, கேளா 
மை, பராகண்டிதம், பராக்கு, Cons 
தபோக்கு. 

Heel, s. குதிக்கால். 
heels over head, குத்துக்கரணம். 

to take to one’s heels, ஓடுதல், கதியா 
யோடுதல். 

Heel, ». n. கூத்தாடுதல், நடித்தல். 

as a ship, தளஞ்சாய்ந்தோடல். 
Heel’-piéce, s. குAிச்செருப்பு. 
Heft, s. பாரம், கனம். 

He-gi'ra, s. மaமதாப்தம், அஃதுமக்கதே 
யத்தைவிட்மெகம்மது Youur wen 
OT, அஃதுகிறிஸ்துவின் ௬£௨௨ஆண் 
டு ஆடி மீ. ம௬வ. 

Heifer, s. o1@, ஈனாப்பசு, 
ன்று, கன்னிநாகு, கடாரி. 

Heigh’-ho, int. ஓகோ. 
Height, : i . 

உயரம், உன்னதம், 
Highth, s. rs 3 
Hight, ம், உயரச், உயாவு. 

of a disease, உக்கிரம், மும்முரம், ௮ 
திகரிப்பு. 
of a tree, &c., நெடுமை, உயரம். 

as hills, குன்றுகள், மேகெள். 
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Height’en, அதிகரிப்பித்தல், ௧ 
Hight'en, cant ணா மிகுக்க 

ப்பண்ணுதல், தேற்றுதல். 
Height’en-ing, அதிகரிப்பு, கதிப் 

Hight'en-ing, * ¢ பு, தேற்றம், மிகு 
தி, மிகல். 

Hein'ous, a. வெறுக்கப்படத்தக்க, கடு 
மையான, கொடுமையான, அட்டத் 
தீனமான, படுபாவமான, பாரமான. 
sinner, படுபாவி, துரோகி, கொடும் 
பாலி. 
crime, கொடும்பாதகம், அரோகம், ப 

லத்தகுற்றம், பதோவஷம், 
Hein'ous-ly, adv. அருவருக்கத்தக்கதா 

ய், தட்டத்தனமாய், ஆகாமியமாய். 

Hein’ous-ness, s. வெறுக்கப்படுந்தன் 

மை, துஷ்டம்,; ஆகாமியம், கொடு 
மை. 

Heir, 5. சுதந்திரவாளி, சுதந்திரன், உரி 
த்தானவன்,உரிமைக்காரன், பரவணி 
க்காரன், ஆதனன், பரம்பரியன. 
apparent, இளவரசன், வாலபதி, இ 
ராச்சியசுதந்திரவுரிமைக்காரன். 
presumptive, இராச்சியசுதர்திரத்துக 
குவரக்கூடியவன். 

Heir'dom, s. இராச்சியசுதந்திரவுரிமை, 
இளவரசுரிமை. 

Heiress, 3. சதந்திரி, உரித்தானவள், 2 
ரிமைக்காரி. 

Heir'less, a. சுதந்திரமற்ற, உரித்தற்ற, 
Heir’-loom, s. உடைமைகள், லீட்மெ 

ணெகள். 
Heir'ship, s. உடந்தை, உரிமை, சுதந்தி 

ரத்துவம். 
as moveable, eSட்டுமணைகள். 

Hé'li-ac, 4  குரியனுக்கடுத்த, சூரி 

He-li'ac-al, யனுக்குரிய. 

rising, குரியகிரணத்தினின்றலிமோ 
சனமாதல். 
setting, குரியகிரணத்தில்மோசனமா 
தல். 

He-li'ac-al-ly, ad. சுரியனுக்குரியதாய். 

Hel’i-cal, a. சரியான, புரியான. 

He-li-o-cen'tric, BAS EC ETE 
: ys a. 

He-li-o-cen’'tric-al, கான, சூரிய 

மையக்கவர்ச்சியுள்ள. 

place, குரியமையப்புடம், க் 

புடம். 
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latitude, குரியமையவிட் சேபம். 

longitude, குரியமையப்புடம். 

He-li-ol'a-ter, s. குரியனைவழிபடுநிற 
வன். 

He-li-ol/a-try, s. கரியவணக்கம். 
He-li-om’e-ter, s. aS dure. 

He'li-o-scope, s. கசுரியதரிசகம். 
Hell, s. ரகம், பிரேத௩தி. 

asthe grave, சவக்குழி, பிரேதக்குழி, 
மரித்தோர்ஸ்தலம். 
as the devil, பெய், பிசாசு. 
gates of, ஈரகவாயில், பாதாளவாயில். 

the pains of, sரகவுபாதி, யாதனை. 

Hel'le-bore, s. செவ்வந்தி. 

Hel-len’ic, a. Qரேக்கருக்கடுத்த. 

Hel'len-ist, s. Sரக்கபாலையறிந்தயூ 
தன். 

Hel'lish, a. sரகத்துக்குரிய, கரகம்போ 
ன்ற. 
as wicked, wee, கொடிய. 

Hel'lish-ness, s. sரகத்தன்மை, நரகதீங் 
குள்ளது. 

Helm, s. சக்கான். 
the lever, கான, சக்கானிற்கைபிடி. 

of government, ஆணுதிறநிலை. 
Helm, v. a. sடத்தல், செலுத்துதல். 

Helmet, s. s¥uv¢Gan@, தலைச்சீரா, த 
லைப்பா. 

Helms'man, s. சக்கரன்பிடிக்கெவன், 
சுக்கானி. 

Hel-min'thic, s. Aஇருமிகளைப்பேதிக்கு 

மருந்து, சருமிபேதி. 

Help, 5. உதவி, ஒத்தாசை, துணை, ௪ 

காயம், ஆதரவு, தஞ்சம். 
Help, v. a. உதவுதல், அணைசெய்தல், 

ஆதரித்தல். 
Help’er, s. சகாயி, சகாயன், உதவிக்கா 

ரன், துணையாளி, Bust, கூட் 
டாளி. 

Help'ful, a. தணையான, தணைசெய்கி 
ற, ஒத்தாசைசெய்றெ.. 

Help'ful-ness, s. உதவி, துணை, ஒத்தா 
சை. 

Help'less, a. தணையற்ற, தனித்த, கேவ 

லமான, அந்தரித்த, உதவியற்ற, அக 

தியான. 
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person, ஏழை, தனித்தவன், அந்தரி 

தீதவன், அனாதன். 
to be helpless, saflgsa, அந்தரித் 
தல். 

Help'less-ly, adv. தணையின்றி, அந்தரி 

தீது. 
Help'less-ness, s. sகதியில்லாமை, ஆதர 

வின்மை, அந்தரிப்பு. 
Help'mate, s. கூட்டாளி, தோழன், த 

ணெவன், சகன். 
Hel'ter-skel'ter, adv. sகoைவாய், திக்கு 

க்கேடாய், குசமசக்காய். 
Helve, s. கொடாலிப்பிடி. 
Hem, s. வஸ்திரவோரம், விளிம்பு. 

broad, வஸ்திரக்கரை, பட்டை. 
a suppressed cough, செருமல். 

Hem, v. a. மடித்துத்தைத்தல், விளிம்பு 

தைத்தல். 

in, அடைத்தல், குழ்தல், வளைத்தல். 
Hem, v. n. செருமுதல். 
Hemi, 8. பாதி, அரை, அத்தம. 
Hem’i-cy-cle, s. அரைவட்டம், அத்தவி 

ருத்தம். 
Hem-i-ple'gi-a, . } பரரிசலாதம், பல்க 
Hem'i-ple-gy, னக 
Hem'i-sphere, s. அத்தகோளம், பாதியு 

ண்டை,, விருத்தார்த்தம். 
eastern, குணார்த்தகோளம், குணகோ 
ளார்த்தம். 
western, கு டார்த்தகோளம். 
northern, உத்தரார்த்தகோளம. 

southern, தக்கணார்த்தகோளம். 
Hem-i-spher’ic, அர்த்தகோள 

Hem-i-spher'ic-al, = ‘ மான. 
top of a carriage, தெர்மொட்டு, தேர் 
க்கொடிகுி. 

Hem'is-tich, s. குறைச்செய்யுள், அரை 
யடி, நிரம்பாச்செய்யுள். 

Hem'i-tone, s. அரைச்சுதி. 
Hem'lock, s. ஒர்கச்சுச்செடி. 
He-mop’to-e, x ல Sere. 

He-mop'ty-sis, a 1 

Hem'or-rhage, 8. இரத்தரோகம், 

Hem-or-rhoid’al, a. மூலக்ரர்திக்கடுத் 
த, மூலக்காங்கையான. 

Hem'or-rhoids, s. (pl.) இரத்தமூலம், 
மூலக்கிரந்தி, மூலவியாதி, 

| Hemp, s. சணல், சணமபு, 
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Hemp'en, a. சணற்றும்பினாற்செய்த, ௪ 
COT VET GV TG) I GOT. 

Hen, s. கோழிப்பேடு, Piri ind 
coop, கரப்பு, கோழிக்கூடு, 
hearted, . அச்சமுள்ள, பெண்மை 
யான. 
roost, புள்ளூறையுமிடம், பட்சகெளி 
ராத்தங்குமிடம். 

Hen'bane, 5. PUGET IYO 
Hen'peck-ed, a. பெண்சொற்கேட்றெ, 

மனையாட்டிக்கமைர்த. 

Hence, adv. இவ்விடத்திவிருந்து, இனி 

மேல், இதுமுதல், 
Hence-forth’, 4, ர: அப் 
Hence-for'ward, ் யாலே, இதுமு 

தல், இர்நாட்தொட்டு. 

ப ப my a. ‘ கல்லீரலுக்கடுத்த. 

affections, சவாதம், சவாதரோய். 
Hep'ta-gon, s. எழுகோணம், சத்தகோ 

ணவடிவம், எழுபுசை., 
Hep-tag'on-al, a. எழுகோணமான. 
Hep-tan'gu-lar, a. எழுகோணமுாள்ள. 
Hep'tirch-y, s. சத்தராசர்செங்கோல், 

சத்தாதிக்கர்அரசாட் ௪. 
Hep'ta-tetich, s. uழையவுடம்படி க்கை 

யின்முதலேமுஆகமங்களும். 
Her, pro. ஏவளுடைய, அவளது. 
Her'ald, s. தரதன், பிரசங்கி, கட்டியகா 

ரன், கூறுவோன். 
grand marshal, மன்னீகொரன், பிர 
தானி, தருமதூலப்பியாசி. 

Her'ald, v. a. கூறுதல், பிரசங்கித்தல். 
Her-al'dic, a. sதரதத்துவமான, கூறுகிற, 

Her'ald-ry, s. தூ£தத்துவம், . யரம்பறியக் 
குறி, வமிசவரலாற்றுமாலை, தேசாசா 
ரபிரமாணம். 

Her'ald-ship, 8. sகL்டியங்கூறுகை. 

Herb, 8. பூண்டு, பூடு, பயிர், Gens. 

Her-ba'ceous, a. பயிருக்கடுத்த. 

Herb'age, s. இலை, தழை, பூண்டு, பத்தி | 

ரம், பயிர், புல்லு, குளகு. 

Herb’al, s. தாபரசாத்திரம். 
Herb’a-list, s. grாபரசாத்திறி, 

Herb’a-ry, s. பயிர்க்கொல்லை. 
Herb-es'cent, a. கீரையாங்முளைச் னற, 

பூமுளைக்கெ. 
Herb’ist, s. பூண்டுச்சாத்திறி, 
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Herb'o-rize, ».n. பயிரியல்பார்த்தறிதல். 
‘Herb’ous, x 
. £ பூண்டுசிறைச்த. 

Her-ct'le-an, a. 9 fw, அதிபலமுள்ள, 

பெரிய, வருத்தமான. 
Herd, s. மிருகக்கூட்டம், கணம், களை, 

குலம், திரட்சி, மந்தை, கோதனம். 
Herd, v. 2. கூடிக்கொள்ளுதல்; திரளூத 

ல், மொய்த்தல். 
Herds'man, s. இடையன்; வ ந்ல்வன்- 

ஆயன், தவக்குல் கோபாலன். 
Here, adv. இங்கே, இவ்விடம், Qaw 

னம், ஈண்டு... 
and there, இங்குமங்கும், அடிக்கடி, 
இடையிடையே. 

Hére’-a-bout, d இந்தப்பக்கத்தி 
Hére’a-bouts, ““”" ‘ லே, இவ்விடத் 

தில், கிட்ட; இங்ஙனம். 
Here-ift’er, 8. மறுமை, பிற்காலம், 
Hére-aft'er, adv. இணி, இனிமேல், பி 

ன்னால், பின்னே. 
Hére-at’, adv. இதில், இதன்மேல், இ 

தைப்பற்றி. 
Here-by', adv. இதினால். 
He-red'it-a-ble, a. மதசொத்துக்கடுத் 

த, சுதந்தரத்துக்குரிய, 
Her-e-dit'a-ment, s. உரிமை, சுதந்திரம்; 

பரவணியாஸ்தி. 
He-red'it-a-ri-ly, adv. சுதந்திரமாய், 
He-red’it-a-ry, a. உரிமையான, சுதந்தி 

ரமான, தொடர்ச்சியான, பரவணி 
யான. 
descent, பரம்பரை, 
disease, பரவணிவியாதி. 
land, உரிமைக்காணி, பரவணியான 
காணி, சுதந்திரபூமி, முதுசொம். 

property, உரிமையாஸ்தி, சுதந்திரா 

possession, பரவணியாட், உரிமை 
wif. 

succession, தொடர்பு, சுதந்திரத்தொ 
neh, பரவணி. 

title, பரவணிப்பட்டம். 

Hére-in', adv. இதில், இதின்பேரில். 
Hére-of', adv. இதிலிருந்து, இதினால். : 

Hére-on', adv, இதின்மேல், இதைப்ப 
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Her'e-si-irch, s. சமையபேதாதிக்கன், 
பாஷாண்டிகாதிபன். 

Her'e-sy, 8. சமையபேதம்,. வேதப்புர 
AT 
Her' e-tic, 3. பதிதன், சமையயபே இ, வே 

தப்புரட்டன், பாஷாண்டி. 
He-ret'ic-al, a. சwமையபேதமான, வே 

தப்புரட்டான, பாஷாண்டமான. 
He-ret'ic-al-ly, adv. சமையபேதமாய், 

கோட்பாட்டுக்குமாறாய். 
Here-to-fore’, adv. முன்னே, ஏந்கென, 

இதற்குமுன். 
Here-un-t0’, adv. இம்மட்டுக்கு. 
Here-up-on', adv. இதன்பேரில். 
Hére-with’, adv. இத்துடன்; இஸ்தோ 

டே. 
Her'it-a-ble, a. அனுபவிக்கத்தக்ல, சத 

ந்தரிக்கத்தக்க. 
Her'it-age, s. சுதந்திரம், உரிமை, ஆட் 

சி, காணி. 
Her- -maph’ro-dism, s. அலித்துவம், பே 

டித்தவம், ஈபுஞ்சகம். 
Her-maph'ro-dite, s. யெண்டகர், 54 

Geet, பெண்டர். 
born so, பேடு, அலி. 
made so, அண்ணகன். 
male, பேடன்; பெண்ணன். 
female, பேடி. 

Her-maph-ro-dit'ic-al, a. யெண்டன் 
மையான, நீபுஞசகமான. 

Her-maph-ro-dit'ic-al-ly, adv. sy Gee 
மாய், அவித்தவமாய். 

Her-me-neltic, லிளங்கப்பண் 
Her-me-nel’tic-al, க்கில் al uf 
க்கிற, SuréBurehéGo. 
Her-me-nei'tic-al-ly, adv. சொற்பய 
Cw. 

Her-me-ned'tics, 8. அப்பாஷித்துவம், 
வியாக்கயானவித்தை, அருத்தவிற்ப 

தீதி. 
Her-met'ic, 2 வேதிக்கிற, இரச 
Her-met'ic-al, oe ¢ வாதத்துக்கடுதெத. 

as air-tight, வரயுப்பிரவேசமில்லாத. 
Her-met'ic-al-ly, adv. அடைப்பாய், 
Her'mit, s. தறவோன்; தபத்தி, வனவா 

A, முனி, ீத்தோன், spe, யதி. 
Her'mit-age, s. ஆச்ரெமம், தவச்சாலை, 

பள்ளி, யபன்னசாலை, 
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Her'mit-ess, s. saviQuew, வானப்பி 
ரதி, வனவாச. 

Her-mit'ic-al, a. வனவாசிக்குரிய, சன் 
னியாசிக்குரிய. 

Her’ni-a,s. குடற்யிரிவு,வளி, idee. 
Hé'ro, s. லரலான்,' செளரியவான், தி, 

ண்ணியன், பராக்கிரமன், வயவன், 

குரன். 
of a poem, பாட்டுடைத்தலைவன், 
பிரபந்தாதிபன். 

He-r0'ic, வீரமான, செளறியமா 
He-rd'ic-al, © t ன; யுத்தவீரத்துக்கடு 

தீத. 
efforts, ஆண்டொழில், விக்கிரமத்தி 
றல். 

| He-ro'ic-al-ly, adv. eரமாய், செளரிய 
மாய், குரமாய், விக்ரெமமாய். 

He-ro-i-com’ic, வீரச்செருக்கு 
He-ro-i-com‘ic-al, “” ‘ ள்ள, வீரபராக் 

கிெரமமுள்ள. 
Her'o-ine, 8. oலரபராக்கிரமி, தைரியமு 

ள்ளவள், திடாரிக்கஸ்திரி. 
Her'o-ism, s. வீரியம், வீரம், ஆண்மை, 

செளரியம், விக்ரெமம், கூரம்; பராக் 
கிரமம்; தடம், தைரியம். 

Her'on, 8. 61207, குருகு; குரண்டம், 
வண்டானம். 
red legged, செங்கானாரை. 

black or comorant, @@jereor. 

Her’on-ry, ‘ நாரைகள்குஞ்சுவள 
Her'on-shaw, ~" § ர்க்குமிடம். 

Her'pés, 8. புழுமேய்ச்சல், தேமல், பட 
ர்தாமரை, செங்கிரந்தி. 

Her-pet’ic, a. தெமல்போன்ற, 
Herse, s. பாடைப்பண்டி, சவப்பண்டி., 

Her-self’, pro. அவள்தானே, அவளாக 
த்சானே, அவளே. 

Hes'i-tan-cy, s. இருமனம், ஐயப்பாடு, 

சந்தேகம், சமுச்சயம், தாமதம். 

Hes'i-tant, a. ஐயப்பாடள்ள, சந்தேக 

முள்ள,.இருமனமான, நாக்குத்தடக் 

குறெ, கொன்னிக்றெ. 

Hes'i-tate, v. n. ஜயப்பதெல், குழம்புத 
ல், சந்தேடத்தல், தடமொறுதல், தாமதி 

் தீதல். 
to be unwilling, ருக்கு 

ல், பின்னிகெல். 
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in speaking, தடக்குதல், திக்குதல், 
திக்த்திக்பப்பேசுதல், நாக்குத்தெற் 
அதல், கொன்னித்தல். 

Hes’i-ta-ting-ly, adv. சக்தெகமாய், ஐய 
ப்பரடாய், இருமனமாய், தஇிக்கத்திக் 
௫, கொன்னையாய். 

Hes-i-ta'tion, s. இருமனம், மனக்குழப் 
பம், ஐயப்பாடு, தாமதம். 

in speech, பேச்சுத்தடக்கு. 
Hes-pé'ri-an, a. மேற்றிசையிலுள்ள, கு 

டபாலான. 
Hest, s. (see Behest.) sr, விதி, 

பிரமாணம். 
Het'e-ro-clite, s. விதAிவிலக்குமொழி, 

வழக்குநீங்கியது. 
Het’e-ro-clite, is 
Het-e-ro-clit'ic, a. விதிவில் Aili 

Het-e-ro-clit’ic-al, Sr iaho-horeh 
Het'e-ro-dox, a. மார்க்கத்துக்கிசையாத, 

எதிர்ப்போதகமான, சத்வ 
க்கான. 

Het'e-ro-dox-y, 8. பரபட்சம், வேதவி 
ரோதம், பாஷாண்டிதம். 

Het-e-ro-ge'ne-al, விகற்பமான, 
Het-e-ro-gé'ne-ous, * ‘ 

ள்ள, கலப்புள்ள. | 
Het-e-ro-ge-ne’i-ty, s. இயல்பிற்பகை 

யுடைமை, வேற்றியல்புடைமை. 
Het-e-ro-gé'ne-ous-ness, 8. பsைமை, 

வேற்றியல்பு, வேற்றுமை, விகரரம். 
Hew, v. a. வெட்டுதல், அரிதல், கண்டி 

SEM, தறித்தல். 
stone, கல்லடித்தல், கற்பொழிதல். 

Hew'er, 8. கதற்பொழிவோன், வெட்டு 
றவன். 

Hewn, 4. வெட்டப்பட்ட. 
stones, பெரழிந்தகற்கள். 

Hex’ a-chord, s. அறுநரம்புள்ளஜரிசை 

Hex’ yon s. அறுகோணம், சட்கோ 
ணவடிவம். 

Hex-ag’on-al, a. அறுகோணமுள்ள, ௪ 
ட்புசமுள்ள. 

Hex-a-hé'dron, 8. அறுசதுரக்கனம், ௧ 
னவடிவம். 

Hex-am’e-ter, s. அறுசரடிக்கவி. 
Hex-an'gu-lar, a. அறுகொணமுள்ள. 
Hey, int. கோ, ஓகோ, ஆகா, கா. 
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Hey'day, int. கோ, ஓகோ. 
Hi-a'tus, s. நீக்கம், பிளப்பு, பிளவு, ௮ 

ங்காப்பு. 
in grammar, மயக்கமில்லெழுத்து. 

Hi-ber'nal, a. மரரிகாலத்துக்கடுத்த. 
Hi'ber-nate, v. 2. மாரிகாலத்துக்கொது 

ங்குதல், மாரிகழித்தல். 

Pe 8. ‘ விக்கல், விக்டிள். 

Hic’ cough, v.n. இருமுதல், விக்கலெடு 
த்தல், கக்குதல். 

Hick'o-ry, s. ஓர்மரம். 
Hid, மறைபட்ட, அரக்தரங்க 
Hid'den, “ ¢ மான, இரகசியமான. 

meaning, மறைந்தகருத்து, புதைபொ 
ருள், அரும்பொள். 
treasures or jewels, sருகூ௮லம். 

Hide, s. தோல், சருமம். 
bound, ஓட்டியுலர்ந்த. 
hide and seek, sண்ணாம்பொத்திவி 
ளையாட்்டு. 

Hide, ». a. மறைத்தல், ஒளித்தல், கரத்த 

ல், புதைத்தல், புதைத்துவைத்தல். 
as protect, கரத்தல், அடைக்கலங் 

கொடுத்தல், ஆதரித்தல். 
with the hand, யெரத்துதல். 
under the ground, சேமிச்தல், சேம 

ம்பண்ணுதல், புதைத்தல், தாழித்தல். 
Hide, v. n. wறைதல், ஒடுங்குதல், ஒட் 

Ose, ஒளித்தல், பதுங்குதல். 
Hid'e-ous, a. பேய்க்கோலமான, பயங் 

கரமான, திடக்கோட்டமான. 
Hid'e-ous-ly, adv. பயங்கரமாய், திடுக் 

காட்டமாய். 
Hid'e-ous-ness, s. பயங்கரம், பேய்க் 

கோலம், அச்சக்காட்8ி. 
Hiding, s. ஒளிப்பு, மறைவு. 

to overhear, ஓட்டுக்கேட்டல். 
Hid'ing-place, s. ஒதுக்கிடம், ஒளி, ஓ 

ளிப்பிடம், அடைக்கலம். 
Hie, v.n. தீவிரித்தல், சக்கரமாய்ச்செ 

ல்லுதல். 
Hi'e-rarch, s. குருப்பிரதானி, ரேஷ் 

டகுரு. 
celestial, 

தானி. 
Hi-e-rarch’ic-al, a. Sரு’ச்சபைக்கடுத்த, 

திருச்சபைவிசாரணைக்கடுத்த. 
¢ ; 

மகாத்துமரக்களின்பிர 



HIG 

Hi'e-rarch-y, s. P\Craar GMsgiaw. 
celestial, சுவர்க்கவாசிகள், தேவ தூத 
ர்கள், சம்மனசுகள். 
ecclesiastical, கGருப்பிரமாணம், கு 
GAL. 

Hi-e-ro-glyph’ic, s. க்வி யூ 
கபாவைஃ. 

Hi-e-ro-glyph’ic, 
Hi-e-ro-glyph’ic-al, Fi é SE O55. 
Hi-e-ro-glyph'ic-al-ly, adv. சித்திரபா 

வையாய், யூகபாஷையாய். 
Hi-e-ro-graph'ic, a. பரிபாஹஷைக்கடுத்த. 
Hi-e-rog'ra-phy, 8. uflurmag, your 
லை, வேதாட்சரம். 

Hi-e-rol'o-gy, 8. இிவ்வியபிரசங்கம், தி 
வ்வியசம்பாவஷிதம். 

Hi'e-ro-man-cy, s. பவிக்குறியாற்பலன் 
சொல்லுகை. 

Hi'e-ro-phant, s. @@, தேசிகன், வேத 
போதகன். 

Hig'gle, v. n. விலைகூறல், Ge aig) eer 
வுவிற்பனவிலருக்குதல். 

Hig’ gle-dy-pig’ gle-dy, adv. குசமசக்கா 
ய், எக்கச்சக்கமாய், அடிதலைதடுமாற் 

றமாய். 
High, a. உன்னதமான, உயரமான, மே 

லான, உயர்ந்த. 

born, மேற்குலத்திலுள்ள, உயர்ந்தம 
ரபிலுள்ள. 
day or noon, மதியம், மத்தியானம், 
உச். 
dignity, மேன்மை, மகத்துவம். 
flown, உயர்ந்த, லீங்கிய, பொருமி 
ன, ஆராதூரியான, மேட்டிமையான. 
lands, இடல், திட்டு, மேடு, மலை. 
living, போசனப்பிரியம், சம்பூரண 
வாழ்வு. 
liver, போசனப்் பிரியன், பெருந்தன் 
காரன். 
minded, மேட்டிமையான, தன்மேம் 
பாடுள்ள, அகந்தையான, அபிமான 
முள்ள. | 

inmusic, உச்சமான, வல்விசையான. 
places, ground, மே௫நுகள், உயர்ந்தவி 
டங்கள், உச்சஸ்தலங்கள். 
price, கதித்தவிலை, உயர்ந்தவிலை. 
priest, பிரதான ஆசாரியன், முதற்கு 
ரு, மகாஆசாரியன். 
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HIN 

spirited, வேகமுள்ள, மேட்டிமையு 
ள்ள; கோபமுள்ள. 
style, உயர்மொழிநடை, கொடுந்த 

மிழ். 
wrought, வேலைப்பாளெள, இத்திர 
மான. 
on high, உயர, மேலே, உன்னதமாக. 

High, adv. உன்னதமாய், உயரமாய். 
High’-fli-er, 8. புழுகன், பாரித்துப்பே 

சுறெவன், மனோரதியன். 
Highly, adv. உயரமாய், அதிகமாய், 

பெருமையாய், மேட்டிமையாய். 
High’ness, 8. உயர்ச்சி, உக்சிதம், மேன் 

மை. 
as a title, ஓர்சங்கைப்பட்டம். 

High’-tréa-son, s. இராசதுரோசம். 
to be guilty of, இராசதaரோகஞ்செ 
ய்தல். 

High'-wa’ter, 8. ஏற்றம், பெருக்கம். 
Highway, s. பெருந்தெரு, பெரும்பா 

தை, இராசலீதி, இராசசெரு. 
High'way-man, s. குறைக்காரன், வழி 

ப்பறிகாரன். 
Hi-lar'i-ty, s. அக்களிப்பு, களிப்பு, மி 

ழ்ச்சி, உல்லாசம், . உவகை, கொண் 
டாட்டம், புளதெம், சிமாளிப்பு. 

Hill, s. மேடு, குன்று, பொற்றை. 
country, குறிஞ்சிப்புறம், மலைநாடு. 
of maize, &c., பாத்திமேடு, நாற்று 
மேடை. 
side, மலைச்சாரல், மலையடிவாரம். 

Hill’ock, s. மேடு, திடல், திட்டை, தி 
ட்டு, சிறுமலை. 

Hilly, a. மேடுள்ள, திட்டான. 
Hilt, s. பிடி, கைபிடி, பரிஞ்சு. 
Hilt’ed, a. sகைபிடியுள்ள. 

Him-self, pro. தான், அவனே, தன்னை 
தீதானே, அவனையே. 

Hin, s. ஒரளவு, அஃது, ( Heb.) Gar. 

Hind, s. பெண்மான், பிணைமான். 
as peasant, வாரக்கு டி. 

Hind, a. பின்னான, பின்பக்கமான , ௮ 
LIT. 

foot, பின்னங்கால், பின்கால். 
quarter, பின்னந்தொடை, பின்றொ 
டை. 
part, பின்புறம், பின்பக்கம், அபரம். 

AST 



HIR 

Hinder, v. 4. தடுத்தல், தடைசெய்தல், 

தவிர்த்தல், மறித்தல்., 
to become hindered, sதடங்கGுதல், த 
விர்சல், தடைப்படுதல். 

Hind'er, a. பின்புறமான, பின்பக்க 
மான. 

Hin'der-ance, s. தடச்கம், தடக்கு, பி 
ன்னிதம், தடை, விக்கனெைம், OL Dy 
Bor ym. - 

Hin'der-er, 8. சமை பண்ணுவோன், த | 

டுப்போன், மறிப்போன். 
Hind’er-most, கடையான, ஈறான, 

Hind'most, 4 ¢ கடையாரந்தரமான, 
ஈறுகடையான. 
ல; ; வர்கா, ஈந்திய 
Hindu, “'§ ன் 
Hinge, s. பிணையல், பிணையற்கட்டை, 

உலாத்துக்கட்டை, GO. 
of a native house door, upper pivot, 
குடியி. 
lower pivot, ச நியாணி, 
to be off the hinges, ர்குலைந்துபோ 
தல், சீர்குலைதல். 

Hinge, v. a. பணையற்போடுதெல், பிணை 
யலடித்தல், பிணையல்தைத்தல், Gol 
Oso. 

Hint, s. குறிப்பு, பயில், எழில், குறி; 
ச்ச்: சாடை, சைகை, சாட் 
டு, பொழிப்பு. 
as key, clue, அ।௭க்குறிப்பு, அருவம், 
குத்திரம், சயிக்கினை, கருவிடை, ௮ 
FOE, HUY, பிடி 

Hint, v. a. பயில்காட்டுதல், குறிப்புக் 
காட்டுதல், எழில்காட்தெல், குறித்த 
ல், சயிக்கினைகாட்தெல், கருவிடை 
காட்டுதல். 

Hip, 8. இடுப்பு, உக்கலை. 
joint, தொடைச்சந்து. 
bone, இடப்பெலும்பு, இடைச்£ப்பு. 
and thigh, சருவாங்கமாய். 

Hip, v. a. இடப்பைச்சுழுக்குதல். 
Hip'ped, - } (see Hyp.) சவரணேக் 
‘Hip’pish, ~ டுள்ள. 
Hip-po-cen’taur, s. (see Centaur.) sr 

பரி, 
Hip'po-griff, s. sமுகரிப்பரி. 

 Hip-po-pot'a-mus, s. Fீர்யானை. 
Hire, s. சம்பளம், கூலி. 
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HIS 

as bribe, கைக்கூலி, பரிதானம். 

for burdens, &c., சுமைகூலி, எ 
கூலி. 

‘for a cart and oxen, சத்தம், கூலி. 
for cattle, house, instruments, am 

கை, குடக்கூலி, வியக்களை. 
for palankeen bearers, srச்கூலி. 
for service, சம்பளம், சேவித்தகூலி. 
for a women, பணயம். 

Hire, v.a. பிடித்தல், பொருந்துதல், ௧ 
ட்டெல், கூவிக்குவாங்குதல். 
out a vessel, கேள் வுக்குக்கொடுத்தல். 
hired dhoney, கேள் வுத்தோணி. 
to bribe, பரிதானங்கொடுத்தல். 

Hire'less, a. கூவியில்லாத, வாடகையி 
ல்லாத, கேள்வில்லாத. 

Hire'ling, s. கூலிக்காரன், சம்பளகா 
ரன். 

Hire'ling, a. கூலிக்குவேலைசெய்இறெ. 
Hirer, 8. கூலிக்குவாங்குவோன், கூலி 

க்குப்பிடிப்போன்.. 
Hir-site’, a. உரோமமுள்ள, சுணையு 

ள்ள. 

Hir-stite'ness, s. உரோமச்க ட்டு, 

His, pro. அவனுடைய, அவனது. 
self, சன து, தன்னுடைய. 

Hiss, இரைச்சல், £ீற்றம், Fg 
Hiss'ing, 2s ane 
Hiss, v. n. Fn sa, இரைதல், 

as hot iron put in water, சுறிரிடுதல், 
சுறீரெனல். 

Hist, int. அமைவுக்குறிப்பொலி, ௮ஃ 
அ, சோஸ். 

His-to'ri-an, புராணி கன், 
His-to-ri-og’ ri-pher, “சரித் இிரகார 

ன், சரிதாசிரியன். 

His-tor’ic, சரித்திரத்துக்கடுத்த,இ 
His-tor'ic-al, க் 

His-tor’ic-al-ly, adv. சரித்திரமுறையா 
ய், சரித்திப்படி, சரித்திரவழியாய். 

His'to-ry, s. சரித்திரம், வர்த்தமானம், 
வரலாறு, கதை, இதிகாசம். : 
natural, சராசரதூல். 

His-tri-on’‘ic, அபிஈயத்துக்கடுத் 
His-tri-on‘ic-al, “" f த, வில்வ 

கத்துக்கடுத்த. 
His-tri-on’ic-al-ly, adv. planta 



HOA 

His'tri-o-nism, s. அபிஈயம், சாடை, 
பாவனை, பயில், கூத்து. 

Hit, 5. தட்டு, முட்டு, அடி, தற்செய 
ல், ஈன்னிமித்தம். 

Hit, v. 4. படப்பண்ணுதல், முட்டப் 

பண்ணுதல், அடித்தல், முட்தெல், 
தாக்குதல், குற்றுதல், இடித்தல். 

lightly, அனுக்குதல். 
with an arrow or stone, செலுத்துத 
ல், எய்தல், எறிதல், சண்தெல். 

Hit, ». n. அ௮டியுண்ணல், பதெல். 
by guess, குறிப் பினாலறிதல். 

Hitch, s. தடை, தடக்கு. 
as a catch, பிடி, கொளுவி, முளை. 
in seamen’s language, முடிச்ச. 

Hitch, v. அரக்குதல், ரெளிந்துடடத்த 
ல், சிக்குப்பதெல், 

along, தள்ளுதல், ஒற்றியிருத்தல், im. 
ஒற்றிப்போ. 
as a child, அரைதல், அரக்குதல், நக 
ர்தல். 
as fasten, மாட்தெல், பூட்தெல், கொ 

ரவுதல். 
Hith’er, adv. and a. இங்கே, இப்பால், 

இவ்விடத்தில், இப்புறமுள்ள, 
Hith'er-most, a. இப்பாலுள்ள, இவ்வி 

டத்துக்கடுத்த, 
Hith'er-to, adv. இதுவரைககும்; இவ்வ 

ளவும், இம்மட்மெ. 

Hith’er-ward, adv. இப்படி, இவ்வழி 
யாய். 

Hive, s. தேன்கூடு, தேனிக்கூட்டம். 
Hive, v. தேன்கூவெத்தல், சேர்த்துக் 

கூட்தெல், அடக்குதல், கூட்டமாயி 

ருத்தல். 
Hiv'er, 8. 

போன். 
Hives, s. ஈழை, காசம், தொய்வு. 
Ho, int. SOD uae, தடைக்குறிப் 
பொலி, அஃது ஷே, நில். 

Hoa, int. ஓகோ, ஐ ஓய். 
Hoar, sரை, மூப்புநரை, 
Hoard, 8. குவியல், வைப்பு, சேமம், 

தேட்டம், பொக்கசம். 
Hoard, v. a. குவித்தல், சேர்த்தல், ஈட் 

Osa, கூட்தெல், சேகரித்தல், 
under ground, சேமித்துவைத்தல், பு 

தைத்துவைத்தல். 
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தேன்கூட்டிலீகளைச்சேர்ப் 

HOB 

Hoard'er, s. சேகரிப்போன்; Genes 
போன், தேட்டக்காரன்... 

Hoar'-frost, s. உறைந்தபணி, பனிக்க 

ற்றை, 
Hoar’i-ness, s. sரை. 

and wrinkles, sHnதிரை. 
Hoarse, «. கம்மலான, குரலடைய் 

பான. 
sound, கனத்தஒலி, மந்தோசை, 
voice, அடைத்தகுரல், கன்றினகுரல். 
to be hoarse, குரலடைத்தல், குரல் 

Hoarse'ly, nile கம்மலாய், தொண்டை 
க்கனப்பரய், கரகரப்பாய். 

Hoarse'ness, 8. குரற்கனப்பு,; கம்மல், 
தொண்டைக்கனப்பு,கன்றினசத்தம். 

Hoar'y, a. வெண்மையான, நரையான. 
hair, sகரைமயிர், சுவேதகேசம். 

head, sரைத்தலை. 
trees, பூஞ்சுபிடித்தமரங்கள், பாசி 
பிடித்தமரங்கள், தேமல்மரங்கள். 
to grow hoary, sரைத்தல். 

Hoax, s. விளையாட்டு, பநிடிச்செய்கை, 
உபாயம், ஏய்ப்பு. 

Hoax, v. a. விளையாட்டகெகாட்டுதெல், 
தாக்காட்டெதெல், சரசம்பண்ணுதல், ௭ 
ய்த்தல். 

Hob, பண்டிச்சக்கரக்குடம், 
Hub, am 
Hob'ble, s. கொண்டிரடை, செளிந்தக 
டை, குஞ்சதநடை, சிக்கு; கலக் 

கடி. 
Hob'ble, v. n. கொண்டி£டத்தல்; இழு 

திதுடடத்தல், குந்திடத்தல், Oat 
தல். 
over lessons, பரும்படிபார்த்தல்; FT 
வையாய்ப்பார்த்தல். 
as a verse, sவிமுரணுதல், தளைதட் 

டுதல். 
Hob'bler, s. குந்துகாலன், நொண்டி, 

நொண்டிக்காலன், குந்துகாலி. 
Hob’bling-ly, adv. கொண்டிகொண்டி. 
Hob'by, $. oi iL é@Gear, குதிரைவா 

கனம். 
a favorite object, dJrிதியானது, காத 
ற்பொருள். 
a dunce, சுமடன, மூடன். 

Hob'by-horse, 8. மரக்குதிரை. 

சக்க 



HOL 

Hob'gob-lin, s. பிசாசு, பேய், கூளி. 
Hob'nail, s. சsblையாணி, கொண்டை 

யாணி, 
as .clownish person, vண்ணையன், ச 
தடன், மூடன். 

Ho'boy, s. (see Hautboy.) srயsசுரம். 
Hock, s. srால்விசைநரம்புப்பொருத்து. 
Hock, பிற்கால்விைச நரம்பு 
Hock'le, Ae 
Ho'cus-po'cus, 8. மாயவித்தை, மாயவி 

தீதைக்காரன். — 

Hod, s. பத்தல், வத்தை. 

Hodge'-podge, s. seப்பு, சங்கரம். 
Hoe, s. மண்வெட்டி, கனித்திரம். 
Hoe, v. மண்வெட்டியாற்கொத்துதல். 

to hoe dirt into a basket, கேலு 
தல். 

- Hoe’ing,s. சொத்து, ம்த்னெய்றுல்லே 
Hog, 8. பன்றி. 

hog’s bristle, பன் றிமயிர், பன்றிரோ 
மம். 

hog’s fat, or grease, பன்றிக்கொழு 
ப்பு; பன்றிரெய். 

Hog'gish, a. பன்றிபோன்ற, ஈனமான. 
Hog'gish-ly, adv. பன்றித்தனமாய், மிரு 

கச்தனமாய். 
Hog'gish-ness, s. பன்றித்தனம், ஈனம். 
Hog’ cote, : 
Hog'pen 8. . பன்றிவிடி. 

Hog’herd, s. பன்றிமேய்க்கிறவன். 

Hogs'head, s. ஒர்முகத்தலளவை. 
Hog'sty, s. பன்றிக்கூடு, பன்றிவிடு, 
Hog'trough, 8. பன்றித்தொட்டி. 
Hoi'den, s. _ ஆமொலை, அடியாட்டகாரி, 

அடியாட்டகாரன், பம்பரத்தி. 
Hoist, s. கொடியேற்றுகை. 
Hoist, v. a. உயர்த்துதல், ஏற்றுதல், தூக் 

குதல். . 
a flag, கொடி தூக்குதல், nee 

அதல், அவசமேற்றுதல். 
sails, பாயெடுத்தல், பாய்தூக்குதல், 
பாயிழுத்தல் , பாய்விரித்தல். 

Hold, s. பிடி, பிடிப்பு, ஒட்டு 
ofa ship, sப்பற்கழறை, 
strong hold, உரபிடி, பற்றுக்கோடு, 
தஞ்சம், அரண். 
as guard, கரவல், சேமம், சிறையிரு 
ப்பு, சிறைச்சாலை. 
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as lurking place, பதிவிடம். 
Hold, v.a. பிடித்தல், பற்றுதல், கைக் 

கொள்ளுதல். 
down, தாழ்த்துதல், சிறுமைப்படுத்த 

ல், அமர்த்துதல். 
in, கட்பெபடுத்தல், தடுத்தல். 

out, ஈீட்தெல், காட்டுதல். 
UP, ஏந்துதல் , அக்குதல், உயர்த்துதல். 

in the arms, கொடுங்கையிலேற்றுத 

ல், பிடித்தல். 
in subjection, sட்ஏமக்கொள்ளுதல், 

ஆளுதல்; அடக்குதல்,அடிப்படுத்தல். 
intercourse with, ஊட_டரடுதல், புழங் 
குதல், கொள்கையாயிருத்தல். 
a country, &c., கட்டியாளுதல். 
to receive, ஏற்றுக்கொள்ளுதல், அங் 
ககரித்தல், அனுசரித்தல். 
out advantage, sயங்காட்டுதல். 
as a mother its young, sவ்வுதல், தா 

ங்குதல், இகெகுதல். 
as a young one its mother, பற்றிப் 

பிடித்தல், இறுகப்பிடித்தல். 
as a vessel, &c., கொள்ளுதல், பிடி 

தீதல். 
as with pincers, &c. , இகக்குதல், கு 

அட்டாற்பிடித்தல். 
Hold, ». ௩. சொள்ளுதல், பிடித்தல், ௮ 

டங்குதல். 
forth, பேசுதல், வன் கத்ரு கூறு 
தல், வசனித்தல். 
Out, மீடித்தல், நிலைத்தல், நிற்றல். 
used imperatively, dev, Quam, தரி. 

Hold'back, s. தடை, பின்னிமுக்கு. 
Hold'er, s. பிடிப்போன், வாடகைக்கா 

ரூவோன். 
Hold’er-forth’, s. பிரசங்க,வாசாலகன். 
Hold’fast, s. உறுதியானபிடி. 
Hold'ing, s. Sip மானம், gf. 

as influence, தத்துவம், அதிகராம். 
Hole, 8. தவ்வு, தமர், அவாரம், தொளை, 

புழை, குழி, கோறை, சுருங்கை. 
armhole, அக்கிழ், கைக்குழி, கக்கம். 
a burrow, வளை, அளை, சோங்கை, 
எக்ஸ் a den, அளை, பதிவு, குகை, கெபி, 

1 முழைஞ்சு. 
in sin ground, குழி, டெங்கு. 
in an earthen vessel, Ada), இல்வி’ 
ஓட்டை. 
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in a garment, 
பொத்தல். 
in a tree, தொளை, பார்து, பொத்தல், 
சோங்கை. 
round, Seu, கண்ணறை. 

Hole, v. a. அ௮கமுதல், கண்ணறையாக 

கல், தொளைத்தல். 
Hol'i-day, s. (see Holyday.) பெருநாள், 

திருமாள், பண்டிகை, உற்சவதினம், 
வாவு. 

Ho'li-ly, s. பரிசுத்தமாய். 
Ho'li-ness,s.பரிசுத்தம், சுத்தி, தூய்மை, 

சுத்தம். 
Hal-lo’, : . (see Halloo.) கூவெொ 
Hal-loa’, . விக்குறிப்பு, கூ, ௭௪. 
Hollow, s. குழல், குழாய், தொளை, ௨ 

ட்படொளை, சுரை. 
for a gem, கேவணம், குழிவட்டம், 
குவளை. 
in the ground, பள்ளம், டங்கு, கு 

ழி, பதிவு. 
in a tree, &c., பாந்து, வங்கு, பொ 
ந்து. 
in a tumor, oor, அளை, வளை. 

Hollow,». a. இடித்தல், குழித்தல், சூ 

NSA, பதித்தல், குடைதல், தொளை 
த்தல், தோண்டுதல். 
to be hollow, கு நிதல், பதிதல், குழா 
யாதல். 

பீறல், பொள்ளல், 

Hollow, a. குழாயான, குழலான, உட் 
குழாயான, குழியான. 
eyed, குழிந்தகண்ணுள்ள. 
hearted, sபடுள்ள, வஞ்சகமுள்ள. 
as deceptive, பொய்யான, போலி 
யான, கபடமான, படிறான. 

Hol'low-ing, s. பதிப்பு, குழிப்பு, குழி 
யாக்குகை, தோண்டுகை. 

Hollow-ly, adv. sபடமாய், மாயமாய், 
பொய்யாய், உள்ளொன்றுபுறம்பொ 
ன்றாய். 

Hol’low-ness, s. உட்குழாய், குடைவு, 
குழிவு, போலி. 
as insincerity, கபடம், வஞ்சகம். 

Hol'ly, s. ஒர்மாம். 
Holm, 5. ஒருவகைக்கருவாலி. (Heb. ௮ 

ல்லோன்.) 
an islet, Aறுதீவு. 
a flat, கதிக்கரையின சமநிலம். 
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 Hol'o-caust, s. சருவாங்கதகனப்பலி. 
Hol’o-graph, s. கைச்சார்த்துறுதி, கை 

யொப்பமிட்டசாதனம். 
Hol'ster, s. கைத்துப்பாக்கியுறை. 
Holy, a. சத்தமான, பரிசுத்தமுள்ள, சு 

இிர்தமான, அய்ய. 
Ghost, பரிசத்தாவி. 
water, Sigs, ஆசிர். 

Ho'ly-day, s. பரிசத்தநாள் , உற்சவராள் , 

வாவு. 
Homage, s. வணக்கம், ஆசாரம், வழி 

டாரடு, வந்தனம், வந்தனை, சலாம், உ 
பசாரம், நமஸ்காரம். 

to do homage, வணங்குதல், பணித 

ல், தலைகுனிதல், தாழ்தல். 
Hom’a-ger, s. வணங்குவோன், பணி 

வோன். 

Home, s. வீடு, இல், இல்லம். 
the grave, "சவக்குழி; பிரேதவறை. 

Home, a. உறைப்புள்ள, கார்ப்புள்ள, ௪ 

ரிவுள்ள, கரிப்பான. 

born,  சதேசத்துக்குரிய, செனனபூ 

i மிக்குரிய. 
as home thrust, சடுசொல், தமொழி. 

as plain, ஈடபடியான; நாகரீகயில் 

லாத. 
keeping, மLப்பத்திலிருக்றெ. 

sick, சயலீட்டுக்குப்போகவேணுமெ 

ன்றஅவா. 
Home, adv. Sgீட்டக்குரியதாய். 

as close, செருக்கமாய், இறுக்கமாய். 

Homeless, a. Aிலையமற்ற, இல்லற்ற. 

Home'li-ly, adv. அவலட்சணமாய், நா 

கரீகமில்லாமையாய். 

Home'li-ness, 8. பரும்படி; பருமட்டு, 

அவலட்சணம், அந்தக்கேடு. 

Home'ly, a. பரும்படியான, அவலட்௪ 

ணமான, சரவையான. 
Home’-made, a. சன்வீட்டிற்செய்யப்ப 

ட்ட, சுயதேசத்திற்செய்யப்பட்ட. 

Ho'mer, s. ஓரளவு. (Heb. ஒமர்.) 

Home'spun, a. உள்காட்டிற்செய்த, er 

ட்ப்பொங்கான. 

as coarse, பருக்கனான, சரவையான;, 

அவலட்சணமான. 

Home'stead, s. வீட்டுநிலம், குடிநிலம், 
னஸ்தலம. 

Home'ward, adv. வட்டைநோக். 
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Hom'i-ci-dal, a. கொலைக்கடுத்த, குரூர 
மான. 

Hom/i-cide, s. கைிமோசக்கொலை, அறி 
யாமல்வந்தகொலை, கொலை. 
the person, ஆஎட்கொல்வி, கொலைபா 
தகன். 

Hom-i-let'ics, s. தேவபிரசாதங்கடைக் 
கும்படிகுருபிரசங்கிக்கவேண்டியஇ 
லக்கணம். 

Hom/i-list, 8. Jrzசங்கப்போன். 
Homn/i-ly, s. பிரசங்கம். 
Hom'i-ny, 8. சோளனரிசிக்குறுணல். 

சோளமொய். 
Ho-mo-gé'ne-al, 4 . ஒரேயியல்புள் 
Ho-mo-ge'ne-ous, ‘ § or, ஒரேவிதமா 
ன,எகபிரமாணமான,ஒரேஇனமான. 

Ho-mo-ge'ne-ous-ness, 8. பொலி, சமா 
னம், ஒரேயியல்பு, ஏகதன்மை, ஓரி 
னம். 

Hom'o-ge-ny, 8. ஏsகதன்மை. 
Ho-mol’o-gous, a. ஒரேயியல்புள்ள, ஓ 

ற்துமையுள்ள, சமானமான, ஒப்புமை 

யான. 
Ho-mon'y-mous, a. Aலைடையான, ஈ 

ரடிப்பயனான, இருபொருளுள்ள. | 
Ho-mon'y-my, 8. சிலேடை, உபயார்த் 

தம். 
Hone, s. சரணைக்கல், திட்கெகல். 
Hone, v. a. சாணைபிடித்தல், SL OSA. 
Hon’est, a. நிதானமான, உண்மையா 

ன; நிதார்த்தமான, நேர்மையான, நா 
ணயமான, செம்மையான. 

man, காணயவான், Carrell, கிரேஸ் 
தன். 
as frank, தெளிந்த, வெளியான, கப 
டில்லாத. 
as chaste, சத்தமுள்ள, கற்புள்ள. 

Hon'est-ly, adv. உண்மையாய், நிதான 
மாய், ஈரணயமாய், கற்பாய். 

Hon'es-ty, 8. நேர்மை, நிதர்ர்த்தம், நா 
ணயம், உண்மை, நீதி, கற்பு. 

Honey, 5. தேன், மது, தேம், பிழி, ஈறா. 

dew, இலைத்தேம். 
comb, தேன்கூடு, தேன்வதை, தேனி 

றல். 

Hon'ey-ed, a. தென்பிடித்த; இனிமை 
யான, தித்திப்பான, or தே 

னிட்ட. 
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Hon’ or, 8 மேன்மை, எண்ணம், கணி 
சம், சங்கை, பூச்சியம், enw; மக 

த்துவம். 
as reputation, ர்த்தி, பேர். 
the feeling, சண’ணை, உரோசம், பரிசு, 
அபிமானம். 
of one’s country, தன்னூருக்குமடி 
மை, ஊர்ச்சங்கை, சுதேசமேன்மை. 

Honor, v. மேன்மைபண்ணுதல், Cu 

ணுதல், ஆதரித்தல், எண்ணுதல், ௧ 
ணித்தல், சங்கைபண்ணுதல், மகிமை 
பண்ணுதல், வணங்குதல், உபசாரம் , 
பண்ணுதல். 
to promote, to honor, sணிசப்படுத் 
50, மேன்மைப்படுத்தல். 

Hon'or-a-ble, a. wre மான, மகத்தான, 

பெரிய, மேன்மையுள்ள, சங்கையுள் 
or, பூச்சியமுள்ள. 
Man, கரணயவான், உத்தமன், 
சவான், நிதானி, யோக்கியன். 

Hon'or-a-ble-ness, s. Aster, மேன் 
மை, நாணயம், உத்துங்கம். 

Hon'or-a-bly, adv. சங்கையாய், மேன் 
மையாய், கணிசமாய். 

Hon’or-a-ry, மேன்மையான, 2 
Hon-or-iftic, “ தரா சோ கணிச 

மான, சங்கையான. 
term, உயர்வுச்சொல், மேம்பாட்டு 
ரை. 

Hon'or-er, s. sணிசம்பண்ணுவோன், 
மகிமைப்படுத்துவோன். 

Hood, s. தலைமுடி, தலைச்£ரா, முக்கா 
டு, ரெமுடி. 
of a carriage, கூடாரம், பன்னாணம். 
of a snake, படம். : 

spots in it, உத்தி, துத்தி, 
Hood'ed, a. sண்பொத்தின, மூடப்ப 

ட்ட, குருடாக்கப்பட்ட. 
snake, கரகபாம்பு. 

Hood'wink, v. n. sண்பொத்துதல், ௧ 
ண்மூடுதல், TW SSO. 

Hoof, s. குளம்பு, கரம். 
as ananimal, கவையடி மிருகம். 
divided, smawy, கவைக்குளம்பு. 

Hook, 8. கொளுவி, கொளுக்கி, பூட், 

தோட்டி, முளை. 
for elephants, தோட்டி, தரோட்டி. 
for fishing, தண்டில், வளிசம். 

கணி 
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for swinging, Oza. 
swinging, Osieriov. 
by hook or by crook, eraaiif) Guigyy wo. 

Hook, v. a. கொளுவுதல், சிக்குதல்; பூ 
LU Ose, மாட்கதெல். 

Hook'ah, s. குடகுடா, உக்கா, கஞ்சா 
ப்புகைக்குடுக்கை, 
to smoke a hooka, உக்காக்கு டித்தல். 

Hook'ed,a.Aக்குள்ள, வளைந்த, கவிந்த. 
Hook'-nose-ed, a. sமுகEுwூக்குள்ள, வ 

கீகிரதுண்ட முள்ள. 
Hoop, s. வளையம். 
Hoop, s. கொய்யோக்கூற்று. 
Hoop, v. a. வளையமிடுதல். 
Hoop, ». n. ஆற்பரித்தல், கூப்பிதெல், 

ஸித்தல், சத்தம்வைத்தல். 
in coughing, குக்கவிதெல்,குக்குதல். 

Hoop'ing-cough, s. கக்கல், குக்குவான் 
Hoop'oe, i மிகும் மல்க ழு 
Fakes : GéGgarorur f. 

Hoot, 8. கூ; கூவிளி. 
Hoot, v. n. கூவெனல். 

as an owl, அழுதல், கத்துதல், 2 MY 

தல். 
to call out, அலறுதல், கூவெனல்,கு 
ற்றங்காட்தெல். 

Hoot'ing, s. ஆர்ப்பரிப்பு, ஆரவாரம். 
of an owl, கத்துதல், அழுதல். 

Hop, 8. இந்து, தத்து, கிந்துவிளையாட் 
டு, தொங்காரப்பாய்ச்சல், அள்ளு. 
the plant, ஒர்பூடு, 

Hop, v. n. இந்துதல்; அள்ளுதல், தீத்து 
தல். 

Hope, 8. sம்பிக்கை, உறுதிஎண்ணம், 
ஆசை, விருப்பம்,வரவுகாத்திருக்கை. 

Hope, ». a. எண்ணுதல், வரவுகாத்திரு 

த்தல், ஈம்புதல், விரும்புதல். 
Hope-ful, a. sஈம்பிக்கையுள்ள, கூடுமெ 

ன்றவிருப்பமுள்ள. 
Hope'ful-ly, adv. sம்பிச்கையாய். 
Hope'ful-ness, 8. sம்பிக்கை, இடன், ஆ 

சை, உறுதி. 
Hope'less, a. sம்பிக்கையற்ற, கைகட 

ந்த, அசாத்தியமான. 
Hope'less-ly, adv. sம்பிக்கையில்லா 

மல். 
Hope'less-ness, s. sம்பிக்கையிீனம், நம் 

பிச்கையின்மை, 
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Hop'er, s. sம்புதறவன். 
Hop-ing-ly, adv. sன்னம்பிக்கையாய், 

நம்பி, சாத்தியமாய். 
Hop'per, s. இக்துவோன். 
Ho'ral, ‘ மூர்க்தத்துக்கடுத்த, ஒரை 
Ho'ra-ry, eh க்குரிய. 
Horde, s. வேடுவர், குறவர், கள்ளர், யா 

லைமாக்கள், மறவர். 
Ho-ri'zon, 8. இகாந்தம், தொடவொனம், 

அகாசக்கச்சை, அம்பராந்தம், வான 

பதம், அடிவானம். 
rational, சமஙிலைச்சக்கரவாளம், ௮ 
கோசாஅம்பராம்தம். 
sensible, கோசரஅம்பராந்தம், மண் 
டலம், ,தொடவானம். 

Hor-i-zon'tal, a அடிவானத்துக்குரே 
ரான, அம்பராந்தத்துக்குரிய. 

Hor-i-zon’tal-ly, adv. gu வானத்துக்கு 
நேரே, திகாந்தமாய், 

Horn, s. கோடு, கொம்பு. 
in scripture, பெலன், சத்து, சத்தி, 
கெறுவம், மமதை. . 

Horn'bill, s. இருவாய்சி, இருவாய்க் 

குருவி. 
Horn'blow-er, s. கொம்பூதி. 
Horn'ed, a. கொம்புள்ள, கொம்புரூவ 

முள்ள. 
cow, சொம்புப்பசு. 

Hornet, s. குளவி, இளமை. 
Horn'less, a. கொம்பற்ற, 

animal, குமரம், கொம்பிலாவிலங்கு, 
மொட்டைமிருகம், மோளைமாடு, 
as young, sory. 

Horn'pipe, s. ஊதுகொம்பு, இரலை, வ 
யிர். 

Horny, 4. கொம்புள்ள, கொம்புபோன் 
ற, கடிய, வலிய. 

Ho-rog'ra-phy, s. கரியகடிகாரவித்தை, 
ஒரைலிதிதம், 

Hor'o-loge, s. காழிகைவட்டம்; கழ. 
யாரம், ஒரைவட்டம். 

Hor-o-lo-gi-og’ra-phy, s. சாலய்யிறறம் 
ணக்கருவிசெய்யும்நூல். 

Ho-rol’o-gy, 8. sroஇயர்திரவித்தை, 
Ho-rom'e-try, s. ஓரைமானவித்தை, 
Hor'o-scope, 8. சாதகம், 

construction of, சோசியம். 

Hor'rent, a. Aவிர்க்கிற, 
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Hor'ri-ble, a. கொடுமையான, பயங்க 
ரமான, செடியுள்ள. 
shape, பயங்கரரூபம், குரூபம். 

Hor'ri-ble-ness, பயங்கரம், கொடு 
Hor'rid-ness, A “க் அச்சுறுத்துர் 
தன்மை, கோரம். 

Hor'rid, a. பயங்கரமான, அச்சமான, 
கொடிய. 

Hor'rid-ly, adv. பயங்கரமாய். 
Hor-rif'ic, a. அச்சமுள்ள, பயமுண் 

வக்கில் 
Hor-ris'o-nous, a. கெற்சிக்கிற, கெடிக் 

கச்செய்டிற., 
Hor'ror, s. பயங்கரம், அச்சம், ஏக்கம், 

சங்காவேசம், கம்பிதம், கோரம், தி 
கில். 

Horse, 8. குதிரை, பரி, அசுவம், மா, 
புரவி. 
block, கதிரைமேலேறவைத்தகுற்றி. 
for riding, ஏறுகுதிரை. 
stable, குதிரைமால், குதிரைப்பந்தி, 
இலரயம். 
young, குதிரைக்குட்டி. 
fast walk, தெளரிதகம். 
canter, இரேசிதம். 
gallop, வானரகதி. 
pace, வல்திதம். 
run, அதிகதியோட்டம், மிச்சலம். 
full run, பாய்ச்சல், புவிதம், 
trot, ஆக்கிரந்திதம், விரைவு£டை, 
நாயோட்டம். 
neigh, கனைப்பு, மகாகாசம், அனுமா 
னிதம். 
to whinny lightly, sசைப்பு. 

Horse’-fly, s. Gor Mower. 
Horse'-guards, s. கதிரையேற்றப்பரி 

வாரம். 
Horse’-keep-er, s. குதிரைக்காரன், கு 

திரைப்பாகன். 
Horse'-laugh, s. அட்டகாசம், அதிகா 

சம், கனைப்பு. 
Horse'-leech, s. பேரட்டை, குதிரை 

வைத்தியன். 
Horse'-lit-ter, s. இருகுதிரைகாவுஞ்ி 

விகை. 
Horse’-load,s.ர்குதிரைச மக்கறபரரம். 
Horse'man, s. கதிரைவிரன், இராவுத்த 

ன்; மாவுத்தன். 
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Horse’man-ship, s. அசுவபரிட்சை. 
Horse’shde, s. இலாடன், இலகான், கு 

திரையின்காற்பறளை. 
Horse'whip, 8. சவுக்கு, குதிரைச்சம்ம 

ட்டி, குதிரைக்கசை, மத்திகை. 
Horse'whip, v. a. கதிரைக்கசையாலடி 

SSO. 
Hor-ta'tion, s. (see Exhortation.) rr 

திப்பு. 
Hor'ta-tive, a. படிப்பனையான, புத்தி 

யான, எவுதலான. 
Hor'ta-to-ry, a. cea AOD, தூண்டிவி 

டுகிற, புத்திசொல்லுநறெ. 
Hor-ti-cul’tur-al, ss தோட் டவேலைககு 

ரிய. 
Hor'ti-cul-ture, s. தோட்டச்செய்கை, 
தோட்டவேலை. 

Hor-ti-cul’tur-ist, s. சோட்டக்காரன், 
தோட்டவேலைகாரன், பூம்பயிர்ச்செ 
ய்கைக்காரன், புன்பயிர்ச்செய்கைக் 
காரன். 

Ho-san'na, s. வாழ்த்து, மங்களம், பல் 
லாண்டு, கடவுளுக்குத்துதி, ( Heb.) 
PF OT CD). 

Hose, s. sரற்சட்டை, ச௪ரணகோசம், 
ஒரீயக்குழல். 
leathern pipe, fீர்தூவுந்துருத்தி. 

Ho'sier, s. சரணகோசம்விற்போன். 
Ho'sier-y, s. சரணகோசவருக்கம். 
Hos'pi-ta-ble, a. உ௨பசரணையுள்ள, ஆத 

ரவான. 
Hos'pi-ta-ble-ness, 5. உபசரணேை, ஆத 

வு. 
Hos’ pi-ta-bly, adv. உபசாரமாய், ஆதர 

வாய், அன்னியோபசாணையாய். 
Hos'pi-tal, s. தருமவைத்தியசாலை, பி 

ணியாளிகளைவைத்து விசாரிக்குமிட 
ம், ஆதூரசாலை. 

Hos'pi-tal-er, s. ஆஅ ரசாலைவைத்தியன். 

Hos-pi-tal’i-ty, s. விருந்தோம்பல், அன் 
னியோபசரணை, உதவி, அதிதிபூசை. 

Host, s. சேனை, கணம் யுத்தராணுவம். 
as multitude, கூட்டம். 
as entertainer, வlிருந்திடுவோன், வி 
ருந்துடைத்தலைவன், அதிதிபூசகன். 
as inn-keeper, சத்திரக்காரன், மடா 

திபன், மடாதிபதி, eno அதி 
திபாலனன். 
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as guest, விருந்தன். | 

Hos'tage, s. பிணையாளி, கிரி, ரியிரு 
ப்பவன். 
to give hostage,  Aரியிடுதல், துடி 
ணைகொடுத்தல். 

Hostess, s. எ௭சமாட்டி, தலைவி. 
of an inn, ‘சத்திரகாரி, மடத்தலைவி. 

Hos'tile; a. எதிரான, சத்துருத்தனமா 
ன, முரணான, விரோதமான, பகை 
மையான. 
array, போர்க்கோலம், போர்க்கோ 
லமணிகை, சந்நத்தம். we 

Hos'tile-ly, adv. பகையாய், விரோத 
மாய். | tt 

Hos-til'i-ty, s. பகை, விரோதம், சத்து 
ருத்தனம், எதிரித்தனம்.. 

Hos'tler, s. குதிரைப்பாகன், மாவல 
வன். 

Hot, a. குளெள,வெப்பமான, வெம்மை 
யான, SMW EF SYST புழுக்கமான, 
அவியலுள்ள, காங்கையான. 
climate, உட்டணபூமி, காந்தியானபூ 
மி, உஷ்டணபூமி. 

ன் சுமெணல். 

sun, cr isGonsalor: 
water, சடுநீர், வெற்ரீர். 
weather, உட்ட்ணகாலம், 
யானகாலம், வேனில். 
as lewd, விரகதாபம். 
as pungent, உறைப்பான, காரமுள் 
ள், கார்ப்பான. 
as vehement, அகேராமுள்ள, வேக 
முள்ள. I 
as violent, furious, மூர்க்கமுள்ள. 
red hot, sனியவெந்த. 
red hot iron, கணியவெக்தடரும்பு.. 

. to be hot with indignation, கோர 
வெப்பமாதல், உக்திரித்தல். . 
to be hot as weather, உட்ட்ணித் 
தல். ae 

காங்கை 

to be hot as fire, கனலுதல்,, அமல 
தல். . 

Hot'bed, s. எருவெக்கைச்செய், @ sor 
வியின் த்ய து ப்ப 
முட்டியபாத்தி. 

Hot'-brain-ed, a. வேகமுள்ள;. அனலு 
ள்ள, துணிவுள்ள. 
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| Hotch'pot, பலகலப்புடி சங்கர 
Hotch’potch, * ‘ ம், குசமசக்கு. 
-Ho-tel',s. மடம், சத்திரம், விடுதி, தங் 

குமடம். 
Hot'-head-ed, a. அஇஃவைகருசள்ளரு அ 

ணிகாமுள்ள. 
Hothouse, s. ésளபூமியிற்பயிருண்டா 

க்கும்படிசெய்த உட்டண்லீடு, வே 
டைலீடு, உட்டணச£ரியக்கிரகம். 
as harlot’s house, Ga Pal@, பரத்தை 

யருறைவிடம். 
Hot'ly, adv. வெப்பமாய், அகோரமாய், 

மோகமாய், காமவேடையாய். 
Hotness, s. வெப்பம், குடு, Cac. 
Hot'spur, s. தஅணிகரகாரன்;, எண்ணாத 
கண்டன. 

Hough, s. srால்விசை நரம்பு, தொடை. 
Hough, v. a, srால்லிசை£நரம்புவெட்டி 

தல். 
Hound,.s. வேட்டைநாய்,வேட்டராய். 
Hound, ». 4. வேட்டையாடுதல். 
Hour,-s. மணித்தியாலம், peor, முகுர் 

திதம். 
Hour'-gliss; 8. முகுர்த்தவட்டில், கரழி 

கையறிகருவி, . சொறிமணல்கொண் 

டுகாழிகையறிகூபி, 
Hour'ly, adv. மணித்தியாலந்தோறும், 

தியாலத்துக்குத்தியாலமாய், முகுர்த் 

தீமுகுர்தத்மாய். 
Hous'age,.s. eட்வொடகை. 
House, s. J, மனை, இல், இல்லிடம், 

மாளிகை, ரெகம், ஆலயம், அகம். 
as family, குமெபம், சமுசாரம், வீட் 
டார். ata 
as grave, சவக்குழி, மரித்தோர்விடு, 
of agency, பிரதிகாரகம், உதவிச்சங் 
கம். 
a company of. merchants, கூட்டுலி 
யாபாரிகள், . கூட்வெர்த்தகர், வியா 
பாரசகிதர். 
exterior of, வெளிக்கட்டு, புறக்க 
ட்டி 

front part of, முதற்கட்டு, முன்கட் 
டு, முன்திண்ணை, வீட்டின்முகப்பு. 
inner part of, உட்கட்டு, உள்லிதி, 
expenses, eட்ச்செலவு. 
top. of, அரமியம், வொர்த் உப் 
பரிகை. 

B3t 
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in-astrology, ஒரை; பவனம், இல், இ 
ரா. 
warming, பிரதிட்டை, 
தல். 

in achess board, &c., wsை, அரங்கு. 
House, v. a. டிடங்சொடுத்தல். 
House'-break-er, 8. eிரமடத்துக்கொள் 
ளையாடுவோன. 

House'-break-ing, s. sன்ன மிடுகை. 
House'hold, s. eட்டார், குடித்தனத்தா 

ர், சகவாசிகள், சமுசாரத்தார். 
gods, இல்லதேவதைட பப! 
life or enjoyment, இல்ல் இ 
ல்வாழ்வு. 
stuff, குமெபதிரவியம், வீட்மெனணை, 
சளப் டம். 

Hass hbid-es; 8. லீட்கெசாரன், மனை 
யாளன், இல்லாளன், குடியானவன், 
வீட்டெசமான். 

House'keep-er, 8. eீட்டுக்காரன்; வீட் 
டுவிசாரணைக்காரன், ிரகாராய்ச்ி. 
a female. servant, மேல்விசார்ணைக் 
காரி, தலைவி. 

House'keep-ing, 8. Gasser, இல்லா 
FAr wb, இல்லோப்பம், குமெப்பேோ 
ஷணம், இல்லொழுக்கம். 

House'less, a. புsவிட மில்லாத, அர்த 

ரித்த. 
House'-maid, s. வீட்டுவேலைகாரி; வீட் 

டீன்பணிவிடைகாரி, வெள்ளாலிய. 
House’-room, 8. Bi dip. 
House’-serv-ant, s. eிட்டுவேலைக்கார 

or, பணிவிடைக்கரரன். 
House’-warm-ing, 8. eிடுகுடிபுகும்பொ 

முதசெய்யும்விறாந்து. : 
House'wife, s+ tara, வீட்டாள், இல் 

லாள், மனையாட்டி. 
House'wife-ly, adv. மனைவிக்குரித்தாய். 
House’ wife-ry, s. இம மனைமா 

LA, இல்லோப்பம். 
Hous'ing, 8 க குிரையேற்றவிச, சேண் 

க்கம்பளி. 
in architecture, குதிஈாட்டு, 

Hov’el, s. Aற்றில், குடிசை, 
Hov'el, v. 0. குடிசையிற்கப்டுதல்.. 
Hov'er, v.n. pa ழி த்தல். — 

round or over, க சலா 
விப்பறத்தல். 

வீடுகுடிபுகு 
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How, adv. எப்படி, எவ்விதம்; எவ்வ 

கை, எவ்வாற், எவ்வண்ணம். 
far, எவ்வளவுதூரம், எம்மட்டு, 

great, எத்தனேபெரிது. 
long, எந்தமட்டும், எவ்வளவும். 
many, எத்தனை, எத்துணை. 

many times, ஏத்தனைதரம், எத்தனை மு 
றை, r | 
much, எவ்வளவு, எம்மாத்திரம். 
is your health? உமதுசுகமெப்படி? 

How-be'it, dv t அகிலும், மேலும், ௭ 
How-ev'er,  ’:  ன்றாலும், இன்னும். 

atall events, எப்படியென்றாலும். 
How'itz-er, s. குந்தானிப்பீரங்டி, சட் 

டிப் Sia: = 
Howl, 
Howl'ing, sf pst கன்றெலி, 
Howl, v. n. ஊளையிடுதல் , குளிறுதல், 

அலறுதல், புலம்புதல். 
asa tempest, இரைதல்; முழங்குதல். 
How-so-ev’ er, adv. எப்படியும். 
Hoy, 8. வள்ளம், படகு; சறெதோணி. 

Hub, s. (see Hob.) பண்டிச்சக்கரக்கு 
டம். 

Hub’bub, s. Deon $2: சந்தடி, KEG 

ரல், கம்பலை, அமளி. 

Huck'le, s. இடுப்புச்சந்து. 
Huck’ster, s. றவlியாபாரி. 

a mean fellow, தோலுணி, உலுத்தன். . 

Huck’ster, v. n. சிறிவியாபார்ம்பண்ணு 

தல், 
Huck'ster-age, s. Aறுவியாபாரம். 

Hud'dle, s. மொய்ப்பு; திரள். 
as tumult, தாறுமாறு, எக்கச்சக்கம், 

குழப்பம், சந்தடி. 
Huddle, v. மொய்த்தல், திரளுதல், O« 

ருக்கமாய்க்கூதெல், தாறுமாறுக்குத 
ல், குழம்புதல். 

Hud'dler, s. தாதுமாறாக்குறெவன். 
Hie, 5. நிறம், வன்னம், சாயம். 

hue and cry, கூக்குரல், அமலை. 

Huff, s. மூர்க்கவெறி, வீம்பு, ஆக்ரெமம். 
Huff, v.n. £றுதல், கோபித்தல், உக்கிர 

மித்தல், மூர்க்கல்கொள்ளுதல், பொ 

GSO, ஆக்ரெமித்தல். 
Huffer, s. மூர்க்கமுள்ளவன், வீம்பன். 

Huff'ish, a. சோபமுள்ள, aioe iia” 

ள, உக்ரெமுள்ள. 
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Huff'ish-ness, s. உக்ரெம், வீம்பு, கலம் 
பகம். 

Hug, 5. இறுகத்தழுவுகை. 
in wrestling, Wig, மற்பூட், 

Hug, v. a. HY SEO, தழுவுதல், கட் 

டித்தழுவுதல். 
as in wrestling, மல்லுக்கட்தேல், க 

ட்டிப்பிடித்தல். 
Hige, a. பென்னம்பெரிய, பீனமான, 

பிரமாண்டமான, மகா. 
to be huge, பருத்தல், பாரித்தல். 

Huge'ly, adv. மிகுதியாய், எய்த, 
பிரமாண்டமாய். | 

Huge'ness, 8. பருமை, Sir doupy Sond 
ண்டம், பீனம். 

Hulk, s. மரக்கலத்தின்சருவாங்கவுறு 
ப்பு, பாழ்மரக்கலம். 

Hull, s. ad, ஒடு, கோது, புறணி, 
தொலி. R 

Hull, v. a. தொலித்தல், மைத்தல். 

Hum, 8. வண்டிசை, இரைச்சல், முர 
ல்வு, WHSS SD. 

Hum, v. n. இரைதல், முரலுதல், அம் 
மெனல், Fax @ sm $50), இசைத்தல். 

Hum, int. அய்யக்குறிப்பொலி, ௮ஃ 
அ-ம். 

Hi'man, a. மனிததன்மையான, மானி 
டமான, மனுஜூகமான. 
sacrifice, sரபலி, நரமேதம். 
shape, மvனுவுரு, மரானிடவடிவம். 

Hu-miane’, a. மனுத்தன்மையான, உர 
க்கமான, உபசரணையான, அன்பா 
ன, மானுஷியமான. 

Hu-mane'ly, adv. மvwனுமுறையாய், இர 
க்கமாய். | 

Hu-mane’ ness, 8. மனுமுறை; இரக்கம், 
தயாளம். . 

Hu-man’i-ty, s. nays sore, மனுத்து 
வம், மனுமுறை, இரக்கம், தாட்ச 

யம். 

Hu'man-ize, v. a, மvனுூூகப்படுத்தல், 
இரக்கங்கொள்ளப்பண்ணுதல், மிரு 
அவாக்கல். 

Hi'man-kind, s. wனிதசாதி,  மனுக்கு 
லம். 

Hu’ Sakata adv. மனுத்தன்மையாய், ம 
னுமுறையாய். 
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Hum'ble, ». a. sாழ்த்துதல், தணித்தல், 
கீழ்ப்படுத்துதல், வெட்கப்படுத்தல். 

one’s self, தாழ்த்திக்கொள்ளுதல், ட 
ணிந்து£டத்தல். 

awoman, கற்பழித்தல், தீம்ப்பாக்கு। 
தல். 

Hum'ble, a. தாழ்மையுள்ள;,; பணிவுள் 
ar, தாழ்ச்சியொன, பதிவான, கம்மை 
யான, மெத்தனவான, உயரமற்ற. 
servants, Aற்ற|Qயா—், 

Hum'ble-bee, s. சேன்வண்டு, சேன. 
Hum'bler, s. Aறுமைப்படுத்துறெவன், 

தாழ்த்துறெது. 
Hum’ble-ness, s. wனத்தாழ்மை, மெத் 
தெனவு. 

Hum'bly, adv. தரழ்மையாய், 
ய், மெத்தெனவாய். 

Humbug, $. ஏத்து, தந்திரம், எய்ப்பு. 
Humbug, v. a. ஏத்துதல், தந்திரம்பண் 
தல், எய்த்தல். 

Hum’drum, s. பேதை, மந்தன். 
as a drone, சேன்கூட்டாதச. 

Hum'drum, a. மந்தமான, மங்கலான, 
பேதமையான. 

Hu-mect' | a 
Hu-mev@s/ tony % ; த் 
Hu'mer-al, a. தோளுக்கடுத்த. 
Hu'mid, a. ஈரமான, நனைவுள்ள, 68) 

வான, ஈரிப்பான, நீர்ப்பிடிப்பான. 
weather, மப்பு, மந்தாரம். 

to become humid, ஈரித்தல், மனைத் 

தல், ஈரலித்தல். 
Hu-mid'i-ty, s. ஈரம், கசிவு, ஈரலிப்பு. 
Hu-mil’i-ate, v. a. தாழ்மைப்படுத்துதல். 
Hu-mil-i-a'tion, s. மனத்தாழ்மை, மெத் 

தெனவு, பணிவு, பதிவு, அகங்காரத் 

அறவு. 
Humil'i-ty, s. மனத்தாழ்மை, பணிவு, 

பதிவு, அகங்காரத்துறவு. 
Humming, 8. வண்டின்தேம்,வண்டொ 

சை. 
Hum'ming-bird, s. 

ருவி. 
Hu'mor, s. sAவு, குணம். 

hot, உட்டணவாயு. 
of the body, rFீர்ப்பிடிப்பு. 
of the eye, sாenீர். 
in the head, sபாலநீர், மண்டைரீர். 

சாதுவா 

வண்டொலிக்கு 
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causing catarrh, e7eér. ” 
as pleasantry, AIOE: ஈளினம். 
as cutaneous - த கரப்பன, 

சொறி. 
Hi'mor, v. a. இய்ல்கொடுத்தல்! சீராட் 

டுதல், பிரியப்படுத்துதல், அ 
ணுதல், கோதாட்டுதல். 

Hw’ mor-al, a. நீர்கொண்ட, தோஷ 
மான. ண்ணி 

asthma, நீர்க்காசம். 
Ha’ mor-ing, a தைக்க! இள 

க்காரமுள்ள, £ராட்டுறெ! 
Hi'mor-ist, s. sளினக்காரன், இட்ட 

போகி, கிஞ்ரிற்காரியப்பிரியன். ' 

Hu'mor-ous, a. இலலிதமான, சமாளமா 
'ன, ஈளினமுள்ள ,சித்திரப்பேச்சான, 
நயச்சொல்லான. 

Hu'mor-ous-ly, adv. சமாளமாம், கோ 
மாளமாய், கோரணியாய்,ரேர்ந்தபடி. 

Hi'mor-ous-ness, 8. மகிழ்ச்சி, சமாளம், 
வெடுவெடுப்பு 

Hiu'mor-some, a. வெடுவெடுப்பான ; 
கோபக்குணமுள்ள. 
as odd, சமாளமான. 

Hi’ mor-somecly, adv. 
ய், சமாளமாய்.. 

Hump, s. கூனல், வளைவு, கூன். 
of a bullock “எருக்துத்தியில், எரி] டி 

- சல், முசுப்பு, நிமம், அக்கு; முரிப்பு, 
இயில். 

Hump’back, s. கூன்முதுகு. 
Hump’back-ed, a. கூனின, கூனுள்ள. 

Man, கூனன், கூனன். 
woman, கூனி, கூனலி. ' | 

Hunch; 8. கூனல், கூன், கட்டி, புடை 
ப்பு. a 
as a push, இடி, தள்ளு, தாக்கு. 

Hunch, v. a. துன்ன pc) te 

Hundred) 5. நூறு, FSW. 
Hund'red, a. arm, சதமான, சத 

Hund'redth, a. நரம், க் 

Hun'ger, s. u@, பட்டினி, 
great, தவல்? த்விற்ய? தவக்கம். 
intense, உதரக்கொதி, ர்க 
பு; பசிப்புகைச்சல்.  !' 

Hun'ger, v. n. பஜத்தல், பசியெடுத்தல் , 
அவலித்தல். ப் rn 

வெடெடப்பா 

fi 
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| Hun'ger-ed, a. பசியுள்ள, ஆவிலுள்ள. 

Hun’ger-ly, pt ; பசியாய், தவக்கமா 
Hun’gri-ly, = ய், பட்டினியாய். 
Hun’gry,-a. u@werar, - sate ight 

தவிப்புள்ள: 
not rich, வரண்ட, விளையாத. 

Hunks, 5. பிசுனன், eCard, இருப 
ணன். 

Hunt, s. வேட்டை. 
a pack of hounds, CuவL்டை நாய்கள். 

Hunt, v. a. ண்மை, பின் 
தொடர்தல். 
to search for, தேடுதல், விசாரித்தல். 

Hunt'er, s. வேடன்) வேட்டைக்கார 
ன், வேட்டுவன், வேட்டைமிருகம். 
as searcher, edசரரணைகாரன், தொ 
டர்வோன். 

Hunting, s. வேட்டை, வேட்டம்; பா 
பத்தி, தொடர்ச். 
as seeking, ஆராய்வு. த! 
horn, இரலை,வயிர்வேட்டைக்குழல்: 

Hunt’ress, s. வெடுவிச்ச, வேட்டைக் 
காரி. 

Hunts'man, 8. வேட்டைக்காரன், வே 
டன். 

Hur'dle, s. srப்பு, பொறி. 
in husbandry, படல், பட்டி, தொழு 

லம். 

Hur'dle, v. a. பட்டிகட்தெல், கரப்புப் 
பின்னல். 

Hurl, s. எறி, வீச்சு, 

as tumult, குழப்பம். 
Hurl, v. a. எறிதல், செலுத்துதல், தள்ளு 

தல், உந்துதல். 

Hurl'er, s. எறிவோன், வீசுவோன். 
Hur'ly-bur'ly, s. இரைச்சல், சந்தடி, கு 

மப்பம். I | 

Hur-ri’,  . கொய்யோ, 
Hurrah’ ல் (nang 
Hur'ri-cane, s. புயல், பிரசண்டமாரு 

தம். 
to rise as a hurricane, புயலெடுத்தல். 

Hur'ri-ed, a. அரிதப்பட்ட; பதறுதலா 

ன, சீக்ரெமொன. 
“to be hurried, பதறதல், அரிதமாதல். 

Hur'ri-er, s. அரிதமாக்குவோன். ' 
Hur'ry, s. அரிதம், FFD}; து 

பு; £ச்ிரம், 

Len miu 



HUS 

as tumult, அமலை. 

one in a hurry, தரிதக்காரன். 
to be in a hurry, தரிதமாதல். 

Hur'ry, v. a. திவிரப்படுத்துதல், சறுக்கு 
ப்படுத்துதல், தரிதப்படுத்தல். 

Hurry, v. n. அரிதம்பண்ணுதல், ஒக்க 
ங்கொள்ளுதல், FF DESO, தீவிரித் 
தல். 

Hurt, s. தங்கு, ஊறு, கேடு, சேதம், £ 
மை, இரணம், தழும்பு; பழுது. I 

Hurt, v. a. திங்குசெய்தல், ஊறுப்டுத்து 
தல், சோப்படுத்துதல், கெடுத்தல், சே 
sbarGbgises பழுதாக்குதல், பங்கப் 

படுத்தல், 

one’s feelings, உரோச்ப்புத்ல், 
Wor GTS LILI Goer EO) FSV. 

Hurtful, a. கொயான, விதனமுள்ள, 
சேதமான. 

Hurt'ful-ly, adv. செேதமாய், கேடாய், வி 
தனமாய். 

Hurt'fal-ness, 8. தீங்கு; ந்ல்ல ee வித 
னம். 

Hur'tle-ber-ry, s. (see W hortleberry. ) ஓ 
ர்காய். 

Hurt'less, a. தீங்கற்ற, சாதுவான, இப் 

2ற்ற;அன்புஅத்தாத. 
Hus'band, s. புருஷன், கணவன்; காத 

லன், தீலைவன், நாயகன், பதீதா, நண் 

பன், காந்தன், மணவாளன். 
and wife, ஸ்திரீபுருஷர்கள், காதலர். 
as good manager, sாரியநிருவாகி, 

Hus'band, v. a. sரரியம்கடப்பித்தல், நி 
ருவாகம்பண்ணுதல், பராமரித்தல். 
to cultivate, பயிரிடுதல். 
means, resources, வகைபார்த்தல், இ 
றந்தெரிதல், வகைதெரிதல். 

Hus'band-a-ble, a. Aிருவஇிக்கக்கூடிய. 
Hus'band-man, s. வேளாளன்; உழவன், 

பயிர்செய்றெவன், பண்ணேக்காரன், 
மருதநிலமகன், மள்ளன், கிருவதிகன். 

Hus'band-ry, s. வேளாண்மை, உழவு 
தொழில், OSAP, Aco s 
ரம், பயிர்ச்செய்கை. 

‘as management, நிருவாகம், பராமரி 
“ப்பு, காரியபாகம், சாறியக்நிமம், ௩ 
டப்பிப்பு, கட்டுப்பாட், — 

Hush, v. a. பேசாதபடியமர்த்துதல், ஆ 
ற்றுதல், அடக்குதல். 
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Hush, v. n. அமைதல், அடங்குதல். 
Hush, 4. அமைவான, சத்தமில்லாத. 
Hush, int. iia bah sabes அஃ 

தஸ். 
Hush’-mon-ey, 8. vgவுனப்பரிதானம். 
Husk, 5. ஒடு, தோல், செதிள், புறணி, 

தவிடு, உமி, சோது. 
as chaff, சப்பட்டை, பதர், பதடி. 

of a cocoanut, sதம்பை. 

the covering of the flower, &c., un 

ளை, மடல், பொத்தி. 
Husk, v. a. தொலித்தல், மைத்தல். 
Husk'ed, a. தோலுரித்த, தொலிபோக் 

தின. 
covered with, புறணியுள்ள, தோலு 
ள்ள, Ganaierer. 

Husk’i-ness, s. கோதானதன்மை. 
Husk'ing, s. உடைப்பு, உரிப்பு. 
Husk’y, a. கோதுள்ள, தோல்போன்ற, 

காய்ந்த, சுணையுள்ள. 
Hus-sir', s. மாவுத்தன், குதிரைலின். 
Hus'sy, s. அபிரயோசனஸ்திரி. 

as economist, இல்லறத்துக்குரியாள் , 
ஒறுப்புக்காரி. 

Hus'tings, 8. srட்டாண்மைக்கோடு, ந 
கராலோசனைச்சங்கம், நகராயம்: 

Hus'tle, ». n. நெருங்குதல், நெருக்கமா 
ய்க்கூதெல், குலுக்குதல். 

Hus'wife, v. a. இல்லறம்நடத்தல், மட் 
டாய்ச்செலவழித்தல். 

Hus’wife-ry,s. இல்லறம்நடத்துகை, மட் 
டாய்ச்செலவிடுகை, இல்லோப்பம். 

Hut, s. குடில், குடிசை, குச்சுலீடு, 
கொட்டில், சிற்றில். 
for watching, பரண், இதணம், கரப் 

புக்குடில், Hun, ஏதண்டை. 
Huz-za', (see Hurrah.) s. ஆரவாரம்,ம 

கிழச்சி, ஓலம். 
Huz-za', ven. ஆர்ப்பரித்தல், கெம்பீரி 

த்தல். 
Huz-zi', int. கொய்யோ, பளாபளா, 
செயாசெயா. 

Hy'a-cinth, s. ஓர்பூக்சோரை, 
the gem, பதுமராகம். 

Hy-a-cinth'ine, a.பதமராகத்தினாற்ரறொ 
டுத்த. 

Hy'a-dés, - 2 கார்த்திகைஈட் சத்திரம், 

| Hy'ads, '  ஏழுமின்ஓரை, 
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Hy'brid, a. sலப்பான, சங்கரமான.. 
Hy'dra, s. Pீர்ப்பாம்பு. 

in fable, பலதலேப்பாம்பு. 
Hy'drant, s. சலசூத்திரம். 
Hy'drate, s. சட்டுந்ரூட்டியசுண்ணம். 
Hy-draul’ic, a, சலசலனமுள்ள, 

machine, sa GsHsw. 
Hy-draul'ics, s. சuசலனசாத்திரம். 
Hy'dro-céle, s. 67¢ G2. . 
Hy-dro-dy-nam’ic, a. சலசலனத்துக்கு 

ரிய, சலப்பெவனுக்குரிய. 
Hy'dro-gen, s. -aeu. 
Hy-drog'ra-pher, s. சலாகரலேககன், 
Hy-dro-graph'ic, சலாகரவிதித 
Hy-dro-graph'ic-al, “ ¢ த்துக்குறிய. 
Hy-drog'ra-phy, s. சலாகரவிதிதம். 
Hy-drol'o-gy, s. சoசாத்திரம். 
Hy'dro-man-cy, 8. சவத்தினாக்குறிசொ 

ல்லுகை. 
Hy-drom’e-ter, s. சமானம். 
Hy-dro-met'ric, a4. சலமானகத்துக்கு 

ரிய. 

Hy-drom'e-try,.s. சலஅளவைவித்தை. 
Hy-dro- pho'bi-a, 8. சலோவாலம்பன 
ம காய்களுக்குவரும்பைத்தியம். 

Hy-dro-phob’ic, a. வ்கி 
அக்குரிய. 

Hy-dro-stat'ic, a. ரி ap 
Hy-dro-stat'ies, s. சலதத்துவசாத்திமம், 
Hy'drus, s. Fீர்ப்பாம்பு. 

a constellation, ஒர்ஈட்சத்திரக்கூட் 
டம், 

Hy-é'na, s. கடுவாய், கழுதைப்புலி. 
Hy-grom’e-ter, 5. ஆகாயநீர்அறிகருவி, 

வாயு£ீர்மானகம்,௮அசுடகதாமானகம். 
Hy'men, 8. விலாகாதிதேவன், மன்ம 

தன். 

in anatomy, sன்னிமை. 
Hy-men-é'al, a. லிவாகத்துக்கடுத்த. 
Hy-men-é’an, s. விவாகமங்களவாழ்த்து. 
Hym,5.ஞானப்பாட்டு,சங்£கதப்பாட்டு 
Hymn, vt. ஞானப்பாட்டுப்பாடதெல், ஞா 

னசங் தேம்பாடுதல்.. 
Hyp, s. சவரணைகேடு, 
Hyp, v. a. சுவரணைகெடுத்தல், அக்கப் 

படுத்தல். 

Hy-per'bo-la, s. அச்ியொசாதிதம், பாரி 
Cet. | 
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Hy-per'bo-le, s. அதிசயம், சத்திரம், ஈா 
டகவழக்கு, ATHY, புழுகு, ௨ 
Gas. 

Hy-per-bol'ic, a. வன்னிப்பான, இத்தி 
ரமான, பாரிப்பான. 

Hy-per-bol’ic-al-ly, adv. வன்னிப்பாய், 
பாரிட்பாய். 

Hy-per'bo-list, s. உருவடப்போன், வ 
ன்னிப்புக்காரன். 

Hy-per'bo-lize, v. n. வன்னித்துப்பேசு 
தல், பாரிசேடித்தல், 

Hy-per-bo're-an, a. உத்தரதுருவத்திசை 
யிலுள்ள, சீதள. 

Hy-per-critic; s. அதறுட்பமுள்ளவன், 
அட்பாதிநுட்பக்காரன். 

Hy-per-crit’ic-al, a. Aட்பதுட்பமான, 
அகிதுட்பமான, அட்பாதிதுட்ப 
மான. 

Hy-per'me-ter, s. அதிப்பிரமாணி, செ 
ய்யுட்களில்வருங்கூன். 

Hy'phen, 5. ஈரசையிணைக்குங்ற்று, | 
Hyp-notiic, 3. “pra 

தம். 
Hyp-o-chon'dri-a, s. சள்ளை. 
Hyp-o-chon’dri-ac, s. பrரமைகொண்ட 

வன. 
Hyp-o-chon’dri-ac, பிரமைக்கு 
Hyp-o-chon-dri/ac-al, * : ரிய. 

Hyp-o-chon-dri'a-sis, s. 

Hy-poc’ ri-sy, 8: ஒப்பாசாரம், கரவடம், 
பாசாங்கு, பேடீசம், போலித்தனம், 
மாசாலம், கபடம். 

Hyp'o-crite, s. ஒப்பாசாரக்கள்வன், மா 
ரீசன், கரவடன், வஞ்சகன், பாசாங் 
குகாரன்; பேடீசவித்தைக்காரன், ௧ 
படன. 
to act the hypocrite, ஒப்பாசாரம்பண் 

SV, ஒப்பாசாரம்பேசுதல், கள்ள 
ம்பண்ணுதல், பே டீசம்பண்ணுதல். 

Hyp-o-crit'ic, மாசாலமான, ஓ 
Hyp-o-crit'i cal,” ப்ப ரசாரமான, 
ema 6 Ca 
டமான. 

Hyp-o-crit'ic-al-ly, adv. மvrசாலமாய்.. 
Hy-pos'ta-sis, 8. தேவதிரியத்துவநிலை, 

வஸ்தஅத்தித்துவம். 
Hy-po-stat'ic-al,. a. i ns 

க்குரிய. 



ICH 

the three humors of the body, வரத | 
பித்தசிலேற்பனநீர்கள். 

Hy-po-stat'ic-al-ly, adv. வஸ்துவஅத்தி 
'ததுவமாய், தேவதிறித்துவமாய். 

Hy-pot’e-niise, 
Hy-poth’e-niise, | 
Hy-poth'e-cite, v. ஈடுவைத்தல், அடகு 

வைத்தல். 
Hy-poth'e-sis, 8. wile, எண்ணம், உ 

த்தேசம், பிரதிஞ்லை. 

8. & கன்னம். 

Hy-po-thet’ic, அத்தாட்சிப்ப 
Hy-po-thet'ic-al-ly, ’ § lவேண்டிய, 

உத்தேசமான. 
Hy-po-thet'ic-al-ly, adv. சாத்தியமாய், 

ஈரொட்டாய், உத்தேசமாய், எண்ண 

தீதின்படி. 
Hy'son, s. தேயிலையினம். 
Hys'sop, s. ஓர்பூண்டு. (சம். ) ஈசோப்பு. 
Hys-ter'ic, :. : Xகருப்பவலியுள்ள, ௧ 

Hys-ter'ic-al, ; ருப்பவாயுவுள்ள..| 
Hys-ter'ics, கருப்பவலி 
Hys-te'ri-a, ‘ f 

மாரி. 

» கறாப்பகு 
லை, கறாய்பவரயு, ௧௬ 

I. 

1, pro. கான், யான. 
I-am'bic, நரேர்நிரையசைச்£ீர், குற் 
I-am'bus, ~ f றிசைநெட்டிசைச்£ீர். 
I'bex, s. woையாடு, துருவாடு, 
Ice, 8. Dep ast, ஆலாங்கட்டி, ஆலி, 

கனோயலம், இமம். 
house, Fதளாலையம், ஆலியாகரம். 

Ice, %. 4. உறையச்செய்தல் ,  ஆலாங்க 
ட்டியாக்கல், நீருறையச்செய்தல். 

Iceberg, s. உறைந்தரீர்க்கும்பம், ஆலா 
ங்கட்டிக்குவியல். 

Ice’blink, s. ஆலாங்கட்டியிற்பட்டெழு 
. ம்புகெகூரியபிரகாசம். 

1ce'-boat, s. உறைந்தரீரின்மேற்போகு 
ந்தோணி 

Ice! afiveaneds 4. 2.600551 US CHG lp 
ப்பட்ட, உறைந்தரீர்குழ்ந்த, 

Ich-neu'mon, 8. ரி, குலம். 
Ich-nog’ra-phy, s. படம், இலேக்கியம், 

தளம். 
I'chor, s. ஒ௫டுரீர், கள்ளரீர். 
FH; a. ஒடுரீர்போன்ற. 
Ich-thy-ol’o-gy, PRD 4 
Ich-thy-og'ra-phy, " ‘ Baik cub 
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Ich-thy-ol/o-gist, s. wச்சநுூலப்பியாசி, 
Ich-thy-oph’i-gist, s. o#¢69erCunesr, 

புலாலுண்போன். 
Ich-thy-oph'a-gy, s. மச்சந்தின்கை. 
I'ci-cle, s. உறைந்தரீர்க்கதிர்; உறைந்த 

நீர்க்கம்பி 
I'ci-ness, 5. உறைந்தடீர்த்தன்மை. 
Ic-ter’ic, காமாலையுள்ள, பாண் 
Ic-ter’ic~al, f டுரோகமுள்ள. 
Tey, & உறைந்தநீருள்ள,  உறைந்தரீர் 

போன்ற, 

I-dé'a, 8. மானதக்காட், எண்ணம், க 

GES), நினைவு. 
I-dé'al, a. எண்ணமுள்ள, மனதுக்கடு 

தீத. 
[-dé'al-ism, 5. மனோரதியவாதம், மாயா 

வாதம். 
I-dé'al-ist, s. மனோரதியவாதி, மாயா 

வாதி. 
I-de-al'i-ty, 8. மoனோராசசியம், மனோக 

ற்பிதம். 
I-dé'al-ize, v. a. மனதில்நினைத்தல், i 

ந்தித்தல். 
I-dé'al-ly, adv. எண்ணமாய், சிந்தனை 

யாய், 
I-den'tic-al, a. சுயமான, சுய, தானே 

யான. 
the identical person, அவனை, அவ 
ன்தானே. 

I-den'tic-al-ly, adv. சுயமாய், தானே. 
I-den'tic-al-ness, s. சயதன்மை. 

I-den-ti-fi-ca'tion, s. அதுதானெனசூ 
பிக்கை, நிச்சயப்படுத்துகை. 

I-den'ti-fy, va. அணிதல், நிச்சயித்தல், 
ரூபித்தல், சாதித்தல், அதுவாக்குதல். 

T-den’ti-ty, s. ஒரேதன்மை, வித்தியாச 
மின்மை, சுயம்பு. 

Id-i-oc'ra-sy, s. சரீரதன்மை, தேகவிய 
ல்பு. 

Id‘i-o-cy, 5. பேதைமை, அறியாமை. 
Id'i-om, 5. பரவைஃப்போக்கு, பாலை 
BOL. 

Id-i-o-mat'ic, a. யாைக்கடுத்த, பா 

ஷைப்போங்குக்குரிய. 
Jdsi-o-mat'ic-al-ly, adv. பாஹஷைப்போ 

. ங்க rus ப] 

| Id-i-o-path'ic, s. சயராவரோய்க்கடதெத, 

சுபாவரோயுள்ள , தான்தோன்றிய. 



IDO 

Id-i-op’a-thy, s. சுபாவரோய், சுயவியா 
இ, தான்கதோன்றியவியாதி. 

Id-i-o-syn'cra-sy, 8. சரீரப்பொங்கு, ௪ 
ரீரக்கூறு. 

Id'i-ot, 5. மந்தன், மடன், பேதை, மூ 
டன். 

Id-i ot'ic, a. அறிவின்மையான, Cu 

தைமையான. 
as sottish, வெறியுள்ள. ட 

Id'j-ot-ism, 8. பாஷைப்போங்கு, 
லை கடை. 
as idiocy, பேதைமை. 

Id’ i-ot-Ize, V. N. மடனாகல், யோவா 
தல். 

I'dle, v. ரேரங்கடத்தல், சேரம்போச்கு 
தல், பொழுதுபோக்குதல், சோம்பா 

யிருத்தல். 
I'dle, a. சோம்பான;  வேலைவெறுப்பா 

ன, வீணான, பலனற்ற. 
as leisure, சzராவகாசமான, BOs 

லான. 
conduct, பொழுதுபோக்கு. 
fancy, சங்கற்பம், தண்ர் 
லீணெண்ணம். 

talk, கத்து, பிதற்று, அலப்பு, 
en; வீணாசை, விழலாசை. 

I'dle-ness, s. சோம்புத்தனம், சோம்பு, 
சோம்பறை.. 
asaversion tolabor, வேலைவெறுப்பு. 

I'dler, s. சாப்பி,  சோம்புக்காரன், 
சோம்பன், சோம்பேறி. 

1'dly; adv. சோம்பாய், ௮சட்டையாரய், 
மதிமீனமாய், வீணாய். 

I'dol, s. விக்கிரகம், உரு, உருகாட்டு, 

திருவுரு. | 
I-dol/a-ter, 8s. விச்கிரகபத்திக்காரன், 
சொருபாராதனைத்க்கான் 

I-dol’a-trize, v. n. அன்னியதேவனைவ 
ணங்குதல். 

I-dol’a-trous, .a. : விச்கிரகபத்தியுள்ள 

சொளுபவணக்கமுள்ள. i hk 
[-dol’a-trous-ly, adv. விக்கிரகவணக்க 

மாய்; அதிரெசமாய். | 
I-dol’a-try, விக்கிரகபத்தி, விக் 
I'dol-ism, » *” a HB ப் சொரூப 

வணக்கம், அன்னியதேவாராதனை. 

I'dol-ize, v..n. மிசலிகுன்தன் அதிரேச ' 

மவைத்தல்.. 

ull 
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I'dol-iz-er, 8. அதிரேசம்வைப்போன். 
I'dyl, s. ஓர்செய்யுள். I 
If, con. ஆல், இல், ஆகில், எல். 

he go, அவன்போனால், போவா 
னேல். 
he come, அவன்வரில், வருவானேல். 
if not, இல்லாவிட்டால், அல்லாதிரு 
ந்தால், இன்றேல், அன்றேல், 

Ig'ne-ous, a. தீப்பிரபையுள்ள, தீபொ 
Grau, தீயுள்ள, ர்க க்கல் 
யுள்ள. 

Ig-nes'cent, a. ழியமிழ்த் நிசாலுறெ, 
Gumiee Be: 

Ig-nif'er-ous, a. SargyGo. 
Ig'ni-fy, ம. a. தியாக்குதல், அனலாக்கு 

தல். 
Ig'nis-fat-u-us, s. கொள்ளிவாய்ப்பசா 

ச, திக்கால்காற்று. 
Ig-nite',v. a கொஞ்த்துதல்ரன்ற்ன்ச் 

இத்தல், எரித்தல், ரெருப்புமூட்டெல். 
Ig-nite’, v.n. எரிதல், பற்றியெரிதல், 

ரெருப்புமூளாதல், சுவாலித்தல்.. 
Ig-nit'i-ble, a. எரியக்கூடிய, சுவாலிக் 

கக்கூடிய, அனலக்கூடிய. 
Ig-ni'tion, 5. கொளுத்துகை, சுவாவிக் 

கை. | 
Ig-nd'ble, a. இழிவான, தகாமையான, 

எளிய, ஈனமான, ீழ்மையான. | | 
to be ignoble, இழிதல், ஈனப்படூதெல். 

Ig-no'ble-ness, 8. இழிவு, ஈனம், ழே 
மை. 

Ig-no'bly, ad. ஈனமாய், பழுதாய், இ 

Pamir, இகழ்வாய், சங்கையீனமாய். 

Ig-no-min’i-ous, 4. இழிவான, அவமா 
ன, அற்ர்த்தியான, அவக்கியாதியா 
ன, நிக்தையான, சங்கையீனமான. 

Ig-no-min’i-ous-ly, adv. இழிவாய், £ 
ம்ப்பாய், அற்£ீர்த்தியாய், அவக்கயொ 
தியாய், மானபங்கமாய். 

Ig'no-min-y, s. wre wb, அற் Piso, 
வெட்கம், சங்கையீனம், Biers. 

| Ig-no-ra’ mus, S. மூடன், பேதை. 
in law, குத்தமில்லேயென்லரவேர 
வைத்தகையொப்யம். . 

Ig'no-rance, 5. அறிவின்மை, அஞ்ஞா 
னம், கல்லாமை, அறியாமை, பேதை 

மை, rT 
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— Tg'no-rant, a. அறியாமையான, பேதை 
மையான, மடமையான, கலலாத., 

person, கல்லாதவன், மூடன், பே 
தை, சுமுடன், சதடன், மடன்: 

Ig’ no-rant-ly, adv. அறிவீனமாய், மூட 
தீதனமாய். 
unskilfully, அப்பியாசமின்றி, அனப் | 
பியாசமாய், 
சையின்றி. 

Ig-nore’, v.a. சாட்பபோதாததினிமித்த 
ம்விடுதலையாக்கல். 

ll'i-ac, a. தீழ்வயிற்றுக்கடுத்த, 

சாசனையின்றி, பரிட் 

passion, குடலேற்றம், குடற்பிரிவு, 

வயிற்றுவலி. 
Ill, 5. பொல்லாங்கு, தீமை. 

as misfortune, அதிட்டூவீனம், நட் 
டம. 

as disease, கோய், இடையூறு, வி 
யாதி. 

Ill, a. ஈனமான, ௬கவினமான, இயலா 
மையான, அன்பமான, கோய்கொண் 
ட; ஆகாத, பொல்லர்த. 
advice, கெடுபுத்தி, அழிபுத்தி. 
looks, கரூபவதனம், அந்தக்கேடு, 

11], adv. தங்காய், பொல்லாப்பாய், ஈ. | 
னமாய். 

Il-lapse’, s. பிரவேசம், சறுக்கு, உட் 
| செலவு, உள்விழுகை. 
sudden attack, சருவுகை. 

Ul-la'tion, s. தீர்ப்பு, அருத்தாபத்தி, 
Il'la-tive-ly, adv. தீர்ப்பாய், முடிப்பாய். 
Ill’-bred, a. sல்வளர்ப்பற்ற, துற்பாவி 
தமாய்வளர்க்கப்பட்ட. 
persons, sல்வளர்ப்பற்றவர்கள். 

 *Welé'gal, க. கீதிகேடான, நீதித்தப்பான, 
| அந்தமான. 

I-le'gal-ly, adv. அநீதமாய், நீதிக்கே 
டாய், கட்டளைக்குவிரோதமாய். 

Il-le-gal'i-ty, s. நியரய்வீனம், நியர்யஙி 
ட்ரம்; நீதிக்கேடு, அநியாயம், அநீத 
ம், பிரமாணவிரோதம். 

Il-le'gal-ize, via. * ahr திக்குகரட் 
SEOFUSA. 

Il-leg'i-ble, a. வர்ககிகக்கூ டாத, தெளி 
வற்ற, தூலக்கமற்ற. 

Il-leg-i-bil’i-ty, s. எவை துல 
க்கமின்மை. 
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| H-leg’ i-bly, adv. கருகலாய், தெளிவின் 
றி, மங்கலாய், குருட்டெழுத்தாய். 

Il-le-git'i-ma-cy, s. Fதிக்கேடு, நியாயவ 
ழு, ஒழுக்கவழு, வம்புப்பிறப்பு. 

Il-le-git'i-mate, v. a. வம்புப்பிள்ளையெ 

ன்அளுபித்தல். 
[l-le-git'i-mate, a. வம்பிலேபிறந்த, வே 

AS scot மான. 

child, வம்புப்பிள்ளை, சோரப் பிள்ளை. 
Il-le-git'i-mate-ly, adv. seவாய், பிர 

மாணந்தப்பி. 
Il-le-git-i-ma’tion, s. வம்புத்தனம். 

Ill’-fac-ed, a. அந்தங்கெட்ட, குரூபமு 
கமுள்ள. 

| Ill'-fime, s. அவதூறு, அவ௫ர்த்தி, அவ 
மானம், மானம், அற்£ர்த்தி, மா 
னபங்கம். 

Ill'-fa'vor-ed, a. அவலட்சணமான, ௮ 
ந்தக்கேடான. 

Ill’-fate, s. விநிகேடு, யோகக்கேடு, கெ 
ட்டவிதி. 

Ill’-for'tune, $. நிற்பாக்கியம், அடிட்ட 
Cor Ld. | 

| 1]-11b'er-al, a. உ௨லோயமான, சையிறுக். 

கமான, பிசனமான். 
in sentiment, Wie வாதமுள்ள. 

Il-Jib-er-al’i-ty, s. உலோபம்,  பிசனம். 
Ii-lib’er-al-ly, adv. பிடிவாதமாய், உ 

லோபமாய். 
11-1ic’it, a. ஒழுங்கின்மையான, முறை 

யின்மையான, நியாயத்தப்பான. 
cohabitation, sளவுப்புணர்ச்சி, வே 
சித்சனம். 

trade, கள்ளத்தொழில், சோரவியா 
பாரம். 

Il-lic'it-ness, s. fீதிினம், பிரமாணத்த 
வற. 

I]-lim'it-a-ble, a. எல்லையில்லாத, மட்டி 
Vers, எல்லைப்படாத, அளவிறந்த. 

Il-lim'it-a-bly, adv. eல்லையில்லாமல், 
வரையறையின்றி. 

Il-lim’it-ed-ness, 8. 

ட்டின்மை. | 
1- lit’ er-a-cy, 5. கல்லர்மை, அனால், 

மூடத்துவம்; பேதைமை. (TOF 
H-lit'er-ate, a. கல்லாத; படியாத. 

persons, மூடர், கல்லாதார்; கல்லாத 
மாந்தர். 

எல்லையின்மை, ம 

est 
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H-lit'er-ate-ness, 8. மூடத்துவம, கல்லா | 1/-]us'trate, ». a. ஒஓப்பனைகாட்டதெல்,வெ 
மை, அறியாமை. 

தம், 

1-man'ners, 5. ஆசாரப்பிறை, Garé 
சைத்தனம், அராசாமம், தன்னடை ; 
அனாசாரம். 

| 
{ll’-luck, 5. அதிட்டவீனம், அன்னியித் | 

{ll'-na'ture, s. தற்குணம், தக்குணம், 
வெடுிவெடுப்பு. 

Ill'-na’tur-ed, a. அற்குணமுள்ள, வெட | 
வெடுப்புளள. 

fl)'-na'tur-ed-ly, adv. வெடுவெடப்பாய், 

இரக்கமின்றி. | 

மை, கொடுமை. 

Hl ness, s. இயலாமை, அன்பம், Seow, 
பொல்லாங்கு. | 

1]-]௦ஜ/ic-al, &. நியாயவிலக்கணத்துச்க 
டாத. 

Il-log'ic-al-ness, $. நியரயவிலக்கணவி 
லக்கு | 

Ill’-tréat, via. தீங்குசெய்தல், Gare 
சப்பட்துதல், அனாசரித்தல், சிறை 
க்கணித்தல், அபசரித்தல். 

ll-lide’, 9. a. மயக்குதல், நிந்தித்தல், a 
ய்த்தல். 

ந் 
ட்தெல், பிரகாசிப் 

பித்தல், ஒளிர்வித்த 

Il-lime’, 
Il-li’mine, ©. a. 

Il-li’min-ate, 

ல், ஒளிசெய்வித்தல், அலக்குதல், ௮ 
லங்கரித்தல். 

ll-lu-min-a‘tion, 5. ஒளி, துலக்கம், பிர 
பை, பிரகாசம், சோபை, சோதி. 
of mind, தெருள், தெருட்௭ி, அறிவ 
விளக்கம். 
by the Holy Spirit, தேவாவியின்பிர 
காசம், பரிசுத்தாவியினேவுதல், 

11-14 min-a-tive, a. பிரகாசிப்பிக்திற, 

வெளிச்சமாக்குறெ. 
)-la’min-a-tor, 5. பிரகாசிப்பிப்போன், 

வெளிச்சமாக்குவது. 
Il-li’sion, s. மயக்கம், இருட், கண்மா 

யம், பொய்மை, மாயை. 

Il-la'sive, பொய்யான, மாயமான, 

1-lu'so-ry, திணைக் எய்ப்புள்ள. 

Il-lw'sive-ly, adv. மாயமாய், மயச்காய், 
எய்ப்பரய். 

Il-lu’sive-ness, 8. மாயம், மயக்கு, , 
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ஷிப்ப்றித்கல்ப செளியச்செய்தல், திரு 
ட்டாந்தப்படுத்தல், உருசுப்படுத்தல். 

HAas-trition, 8. உதாரணம், ஒப்பனை, 
திருட்டார்திம், உவமை, சான்ற. 

fl-las’tra-tive, a. தெளிவாக்கத்தக்க,வெ 
ளிப்படுத்துிறெ, ஒப்பனைப்படுத்தி 
ற; உலயிக்கத்தக்க, உருபிக்கத்தக்க. 

 H-lus’ tra-tive-ly, adv. தெளனிவிக்கத்தக்க 
தாய்; உதாரணமாய், உவமையாய். 

| Wlus-tra-tor, s. உவமிப்போன்,திருட் 
டாந்தப்படுத்தவோன். 

 H-lus'tri-ous, a. உயர்ச்சயொன, றப்பா 
fll/-na'tur-ed-ness, 5. துறகுணமுடை | ன, மகிமையுள்ள, மகத்துவமான, பிர 

பலியமுள்ள. £ர்த்தியுள்ள,பேருள்ள. 
birth, யேரக்யெப்பிறப்பு. 
persons, மகத்துக்கள், மேன்மக்கள். 
to be illustrious, ovAமைப்படுதல், இ 
ர்த்திபெறுதல். 
to make illustrious, sணிசப்படுத்து 
தல்; பிரஸ்தாபம்பண்ணுதல். 

Hl-lus'tri-ous-ly, adv. wAிமையாய், சங் 
கையாய், மாமேன்மையாய், £ர்த்தி 
யாய். 

H-lus’iri-ous-ness, 8. பிரஸ்தாபம், மகி 
மை, மகத்துவம், மேன்மை, மாண்பு. 

{ll’-will’, 5. பகை, பொருமை, எரிச்ச 
ல், அழுக்காறு, குரோதம். 

Image, s. உருவம், சுரூபம், விகதிரக 
ம், உரு; விம்பம். 
graven, இடங்களுபம், செல்கள் 
பம். 

molten, வார்ப்புரூபம். 
painted, வரைந்தளூபம், சத்திரித்தளூ 
LIL. 

reflected, பிரதிவிம்பம், நிழல், சா 
யை. 
as representation, ஒப்பு, பேரலி, சா 
யல், யாவனை, நிகர்! 
as statue, figure, &c., பிரதிமை, ப 
திமை, சிலை, உரு, சித்திரூபம், உ 
ருவம், விக்கம்; 

Image, v.4. உருப்படுத்தல் ,விம்பித்தல்: 
Im’age-ry, 5. சங்காரிப்பு, சிங்காரம், ச 

.தீதிரம், பாவனை, உவமை. 
Im-ag’ in-a-ble, a. உத்தேடிச்சத்தச்க, நி 

னைக்கத்தக்க, எண்ணத்தச்க, எண்ண 

க்கூடிய. 
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Im-ag’in-a-ry, a. லீண்தோற்றமான, 
தோற்றமான, sem sn Sm, மனோரதி 
யமான. 

Im-ag-in-a'tion, 5. எண்ணம், கருத்து, 

மனோகற்பம், சிந்தனை, தோற்றம், ஙி 
Suicys நினைவு, பாவனை. 

தம். 
flights of, oணரைதியம். 

Im-ag’in-a-tive, a. லிண்தேோற்றமான, 
SO) cnr ater or aperer, மனோகற்பித 
LON GH. 

im-ag'ine,v. a. எண்ணுதல், அனுமானித் | 
தீல், கருதுதல்; நினைத்தல், பாவித்தல். | 

Im-ag'in-er, s. மvSனோரதியன், sien» 
பிதன்:  - 

Im-bilm’, v. a. (see Embalm.) பிரேத 
வ்ச்க்தினவைத்ல்.; பிரேதபதனம்ப 
ண்ணுதல், பிரேதபாலனஞ்செய்தல். 

Im-bank, v. a. வரம்புகட்டெல், அணை 
கட்தெல், கரைகட்கதெவ். 

Im-bank'ment, s. வரம்பு, அணை, கொ 
தீதளம், சேத, செய்கமை. 

Im'be-cile, a. தளர்ந்த, சோர்வான, உற் 
' சாகமில்லாத, பலவீனமான. 

Im-be-cil’i-ty, s. பலவீனம், தளர்ச்சி,ப் 

லவறுதி. 
of mind, பேதைமை, எழைமை, மட 
மை. 
asunfruitfulness, oo, பலனின்மை. 

Im-bed’, v. a. பதித்தல், பதிவைத்தல், 
பதிபோடுதல், புதைத்தல். 

Im-bed'ded, a. பAவைத்த. 
Im-bed'ding, s. பதிப்பு, பதிவைப்பு, பு 

தைப்பு. 

Im-bibe’, v. a. உறிஞ்சுதல், மாந்துதல், 
உண்ணுதல், குடித்தல், உட்கொள் 
ளூதல். 

to be imbibed, சவறுதல் , உறிஞ்சுதல். 

Im-bib'er, 8. குடிப்போன், உறிஞ்சு 
வோன. | 

Im-bit'ter, v. கசப்பாக்கல், கோபமுட் 
டல், துக்கப்படுத்தல். | 

Im-bit'ter-er, s. கொயமூட்டுவோன், ௮ 
க்கப்படுத்துவோன். ' 

Im-bod'y, v. a. (see Embody. soca 
தல், Dr Osea. 
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| 

at 
one’s own, தற்குறிப்ப, மனோகத்பி | 

| 
| 

| 
| 

| 

Im-bow’'er, v 

1M 

Im-béld’en, +. a. தைரியப்படுத்தல், ஸ் 

அரப்படுத்தல், தேற்றுதல்) அணிவாக் 
கல். 

Im-bor'der, v. a. எல்லைக.ட்டுதெல். 
Im-b6'som, ₹. 4. மார்பிலணைத்தல், தழு 

QF, அணைத்தல். 
im-beund’, v.a. குழ்தல், சுற்றிவளைத் 

தல். 

a. (see Embower.) பூஞ் 
சோலைநிழவின்கணிருத்தல். 

Im’bri-ca-ted, a. கவிந்த, குடைவான, 
பீலிவடிவான. 
in botany, இதழடுக்கான, மடல்யொ 
திகத. 

Im-bri-ca’tion, s. sவிவு, குடைவு. 
Im-brown’,v. 4. புகர்றறமொக்குதல், கரு 

கலாக்குதல், கிறமங்கச்செய்தல், ௧௬ 
மையாக்கல். 

im-briie', v. 4. sனைத்தல், ஊறவைத்தல் , 

அவைத்தல்,இரத்தம்துவைத்தல்.. [ல். 
Im-brite’, v. a. மிருகத்தன்மையாக்குத 
Im-bie’, v.a. ஊறவைத்தவ், சாயங்காய் 

ச்சுதவ், சாயம்ணட்டெல். 

to be imbued, ஊறுதல், சாயம்னட் 

டல், சாரமேற்றப்படதெல். 
| Im-burse’, v.a. (see Burse.) பணங்கொ 

டுச்தல். 

im-burse’ment, &. 

சேமப்பணம். 

{m-i-ta-bil’i-ty, s. ஓன்றைப்பொலச்செ | 
ய்யக்கூடியதன்மை. 

1m'i-ta-ble, a. பின்பற்றத்தக்க, பாவனை 
யான, முன்மாதிரியான. 

Im'i-tate, v. a. பொலச்செய்தல், பாவ 
னைசெய்தல், சாயல்பிடித்தல், சாயல் 
காட்டுதல், பாவித்தல். 
to counterfeit, sகள்ளகாணயஞ்செய் 

தல், கள்ளக்கையெழுத்துவைத்தல். 
to follow, பின்செல்லுதல், Serum 

அதல். 
Im-i-ta‘tion, 8. ஒப்பு, க் போலி, 

சாயல், பாவனை. 

Im'i-ta-tive, a. யின்பற்றத்தக்க, பின்ப 
ற்றுதிற, போலச்செய்றெ.. 

sound, போலியோமை. 
Im'i-ta-tor, 5. பாவனைசெய்பவன், Cur 

லச்செய்திறவன், கண்பொவனைசெ 
ய்கிறவன். 

பணங்கொடுக்கை, 
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Im'i-ta-tor-ship, . s. 

போன்மை. 
[௱m'-t&-tரi*, 8. போலிக்காறி, போலச் 

செய்வாள். 

Im-mac'u-late, ad. அழுக்கற்ற, மாசற்ற, 
சுத்தமான, அய, நின்மலமான, பறிசு 
தீதமான, புனிதமான. 

Im-mac'u-late-ly, adv. மாசந்றதாய், & 

தீதமாய், தோஷமின்மையாய். 
Im-mac’u-late-ness, 8. $5, தூய்மை, 

புனிதம், மாசன்மை, கறையின்மை, 
நின்மலம், நிமலம், அகளங்கம், © 

Im-mal'le-a-ble, a. தட்டிகீட்டக்கூ டா 
த, ஈயாத, ரெகிழாத. 

Iin'ma-nent, 4. உள்ளதான, இயல்பான, 
உள்ள, சுய, சொந்த. 

Im-misk’, ». a. வெஷப்படதெதல், ey 
தல். 

Im-ma-té'ri-al, a. சச்துருபமான, கண் 

டிப்பற்ற, BENT, அரூப. 
as not important, தேவையில்லாத, க 
வ்வையற்ற, அவசியயில்லாத, 

Im-ma-té'ri-al-ism,s. அ௫ரீரிகளுண்டெ 
CT DI OEM Vy பதார்த்தகுனியவாதம். 

Im-ma-te'ri-al-ist, s.. அரூபிகளுண்டெ 
ன்போன், பதார்த்தகுனியவாதி 

Im-ma-te-ri-al'i-ty, _ 2 சடமின்மை, 

போலித்தன்மை, 

Im-ma-te'ri-al-ness, § சத்துரூபத்து 
வம், அரூபத்துவம். 

Im-ma-tire’, a. அபக்குவமான, இள 
மையான, முதிராத, கனியாத. 
Wit, சவலைப்புத்தி, குழந்தைப்புத்தி, 

Im-ma-tire'ly, adv. அபக்குவமாய், மு 
திராமல். 

Im-ma-tire’ness, முதிராமை, இள 
- Im-ma-tu'ri-ty, 3 ‘ மை, பூரணமின் 

மை. 
Im-meas’ur-a-ble, a. அளவிறந்த, எல் 

லையில்லாத. 

to be immeasurable, அளவிற், 
எல்லைகடத்தல். fgg 

Im-meas'ur-a-bly, adv. அளவிறந்த; எ 
ல்லையில்லாமல், அதிதமாய். | 

Im-mé'di-a-cy, 8. சுயம்புத்துவம். 
Im-mé'di-ate, a. உடனான, அடுத்த; ௮ 
யலான, சகதெமான; தற்சமயமான. | 

* ௮5௪, அடுத்தகதாரணம், opened 
ணம். 
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Im-mé'di-atesly, adv. உடனே, தாமதமி 

ன்றி, கைக்குள், Pig risked 
யாய். 

Im-me-di-ate-ness, 8. சமீபம், தற்சண। 

ம்; அயல். 
Im-med'i-ca-ble, a. மாறாத; மாற்றக்கூ 
பாத; கட்டசாத்தியமான. 
Im-me-10'di-ous, a. sாதசங்கரமான, ஓ 

சைக்கலப்பான, ஒத்திசையில்லாத. 
Im-mem'or-a-bie, a. ஒரபகப்படுத்தவே 

ண்டாத., 

Im-me-m0'ரi-al, a. நினைத்தற்கரிய, ஞா 
பகத்திற்கெட்டாத; மனாதிதமான. 

Im-me-mo'ri-al-ly, adv. மனாததமாய், நி 
னைத்தற்கரிதாய். | 

Im-mense’, s. அளவற்ற, மட்டில்லாத, 
ஏராளமான, மகா, அதீத, பென்னம் 
பெரிய. 

Im-mense'ly, adv. ஏராளமாய், எல்லையி 
ன்றி, அமானமாய், மிகுதியாய். 

Im-mevse'ness, 8. ஏராளம், மிகுதி. 
Im-mens'i-ty, s. எல்லையின்மை, ஏராள 

ம், அளவின்மை, மட்டின்மை; யிகு 

த்துவம். 
Im-men-su-ra-bil’i-ty,5. அளக்கக்கூடா 

ததன்மை, அத்தம், 
Im-men’su-ra-ble, a. அளத்தற்கரிய. 
Im-men'su-rate, a. அளவிறந்த, அபிர 
மாணமான. 

Im-merge’, v. a. Fீரில்த்தாழ்த்தல், அமி 

ழ்த்துதல், புதைத்தல், பரிசித்தல். 
Im-merge’, v. n. தாழ்தல், புதைதல், ௮ 

மிழ்ந்துதல், பரிசனமாதல், . 
Im-merse’, v. a. அமிழ்த்துதல், தாழ்த்து 

தல், புதைத்தல், அமுக்குதல், : 
to be immersed; அமிழ்ந்துதல், புதை 

தல், தாழ்தல், அமிழ்த்தப்பதெவ். 
Im-mer'sion, s. புதைப்பு, தாழ்வு, அமு 

க்கு, அமிம்ச்சி. 

in astronomy, ஒளிமழுங்கல், பரிசம். 

Im-mesh’, 0. a. வலையிற்பிடித்தல், வலை. 

யிலகப்படுத்தல். | 
Im-me-thod’ic-al, a. குழப்பமான; ஒழு 

ங்கில்லாத. | 
பஸ்கள்; adv. & க் 

ஒழுங்னமாய். 
Im-me-thod'ic-al-ness, 3. எமுங்லெம், 

குழப்பம். 
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lin’mi-grant, 8. வற்சேறுகு டி, பரதேட, 
Im'mi-grate; v. n. க உயெழும்பிப்போ 

தல், வலசைவாங்குதல். : 
Im-mi-gra'tion, s. வலசைவாங்குகை, 

அன்னியதேசப்பிரவேசம். 
‘Im'mi-nence, s. மேல்த்தொங்குகை, றே 

ரிடுகை. 
Im'mi-nent, a நேரான, நேரே, தொங் 
குக, ரேரிட்டிருக்றெ. 
danger, கடியமோசம், படுமோசம், | 
உடன்மோசம்,  கைக்குள்ளானமோ 
சம். 
to be imminent, ரேரிடூதல், 

சேர்த்தல். 
Im-mis'ci-ble, a. sலக்கக்கூடாத, சங்க 

ரப்படமாட்டாத. 
Im-mis'sion, s. உட்செலுத்துகை. 
Im-mit', v. a. உள்ளிடுதெல், புகுத்தல். 
Im-tmit'i-ga-ble, a. தணிக்கக்கூ டாத, த | 

ணியாத, ஆற்றக்கூடாத. 
Im-mix’, v. a. ஒருமிக்கக்கலத்தல், ஒன் 

ருகக்கலத்தல். 
Im-mo-bil’i-ty, s. அசையாமை, அசை | 

யாநிலை, அசலம், I FOVETLW. 
ந்ல்ல; 8. மேல்மிச்சம். . 
Im-mod'er-ate, 4. அளவுபடாத, மட்டி 

ல்லாத, மேல்மிச்சமான, அதிகமாய். 
Im-mod'er-ate-ly, adv. மட்டுமிஞ்சி, மி 

குதியாய், நியாயவழுவாய், அரியாய 
மாய். | 

Im-mod'er-ate-ness, s. மட்டுமிஞ்சின 
sermon, அதிக்ரெமம்.. 

Im-mod’est, a. ஒழுங்கற்ற, எல்லைகடம் 

த, மரியாதையற்ற,வெட்கங்கெட்ட, 
கற்பில்லாத. 
woman, கற்பில்லாள், அப்சாரி; அரா 

சாரி. 
man, கராணங்கெட்டவன்; ஒழுங்கற் 
றவன். 

Im-mod'est-ly, adv. மரியரதையினமாய். 
Im-mod'es-ty, 8. sரணக்கேடு, அவமரி 

யாதை, துராசாரம், அ௮பிமானக்கேடு. 
[m'm௦-ate, 1. பலியிதெல், பலிசெலுத் 

அதல். 
Im-mo-la’tion, s. பலிசெலுத்துகை, ப 

லியிடுகை, பலியிடல். 
Im'mo-la-tor, s. பலியிடுவோன். 
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Im-mor'al, a. தன்மார்க்சமுள்ள, பொ 

ல்லாத, டீதித்கப்பான, அனாசாரமு 
ள்ள, தப்பான. 
conduct, கெட்டநடத்தை, துன்ன 
டை, அவமார்க்கம். 

| Im-mo-ral’i-ty, 8. 69CsQ, துன்மார்க்க 
ம், துன்னெறி, அமார்க்கம், புன்னெ 
றி, அதிக்கெமம். 

Im-mor'al-ly, adv. முறைதப்பாய், நீதி 
கேடாய், அமார்க்கமாய். 

Im-mor'tal, a. zாவற்ற, அழிவற்ற, மு 
டிவற்ற, நாசமில்லாத. 

| Im-mor-tal'i-ty, 8. அழிவலின்மை, அழி 
Im-min'gle, v. a. sve Gs, Spee | யாமை, முடிலின்மை, அவம், 

Im-mor-tal-i-za'tion,. s. அழியாமையா 
க்குகை, முடிவின்மையாக்குகை, சர 
ஞு£வியாக்குகை. 

Im-mor'tal-ize, 1. நிலைநிறுத்தல், அழி 
யாமையாக்கல். 

Im-mor’tal-ly, adv. சrரவாமையாய், சிர 
ஞு£வியாய். 

Im-mov-a-bhil’i-ty, s. அசைவின்மை, ௮ 
சலனம், இயங்காமை, சாசவதம், ௮ 
சையாநிலை, அசலம், அவம். 

| Im-mov’a-ble, a. அசைவற்ற, நிலைபேறோ 
ன, அசலமான, அசையாநிலையான. 

Im-mov'a-ble-ness, s. அசையாநிலை, த 
வம். 

Im-mov’a-bly, adv. அசைவின்றி, நிலை 
பேறாய், அசையாஙிலையாய், அசல 
மாய். 

Im-mi'ni-ty, 

நீதம். 

Im-mdre’, v. a. சுவராலடைத்தல், காவ 
வில்வைத்தல், மதில்வளைத்தல். 

Im-mit'sic-@l, a. இசையற்ற, ஒஓசைய 

Dp. 
Im-mu-ta-bil'i-ty, s. மாராமை, Adel 

காரம், அவம். 
Im-mi'ta-ble, a. மாms, லிசாரப்படாத. 
Im-mit'ta-ble-ness, s. மாமை, 

ப்படாமை. 
Im-mii'ta-bly, adv. 
 காரமின்றி. 
Im-mu-ta'tion, 5. மறுகை;  விசார்ப்ப 

டுகை, திரிவுபகை. 
Imp, ௧. குட்டிச்சாத்த ஈன, பிசாசம், 

பேய், 

8. இட்டம், விடுதலை, du 

விகார 

மாராமையாய், வி 
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Im-pa'ca-ble, a. @snnéa_tigs, ஆற்ற 
ப்படக்கூடாத, அமராத. 

Im-pair’, v. a. கெடுத்தல்; பழசாக்குத 

ல், குறைத்தல், பதனழித்தல், சீர்கெ 
டுத்தல். 

to weaken, பலலினப்படுத்தல். 
{m-pair’, ம. n. கெடுதல், பழசாகுதல், 

சீர்கெடுதல், பலவீனப்படுதல், 

Im-pair'er, 8. கெடுப்போன்டி பழசாக்கு 
வோன், பலவீனப்படுத்தவோன். 

Im-pal'a-ta-ble, 4. (see Unpalatable.) 2 

ருசியற்ற. 
Im-pale, v. a. sகமழுவேற்றுதல். 

an impaled malefactor, sமுவேறி, 
Im-pale'ment, s. a@gCa pow. 
Im-pal-pa-bil'i-ty, s. uf@éscurns 
தனமை. 

Im-pal’pa-ble, a. பரிசக்கக்கூடாத, ப் 
ரிசப்படாத, கண்டிப்பற்ற. 

Im-pan'nel, v. a. மத்தியஸ்தத்திற்கேற்ப 
டுத்தல் , மத்தியஸ்தப்படுத்தல், ஈடுமை 
க்கழைத்தல். 

Im-par'i-ty, 5. ஒவ்வாமை, வேற்றுமை, 
வித்தியாசம். 

Im-pirk’, v. a. வேட்டைக்காடடைத் 
தல். 

Im-parl’ance, s. எதிர்வழக்காளியைச்ச 
மாதானத்துக்குவிடுந்தவணை. 

Im-pirt’, v. a. கொடுத்தல், தருதல், ப 

குத்தல், குறிப்புக்காட்தெல், அறிவி 
த்தல், பயில்சாட்டுதல். 
food, அன்னமூட்டதெல்; அன்னபாக 
ம்பண்ணுதல், அன்னப்பிராசனம்ப 
ண்ணுதல். 
heat, sசனலூட்டதெல், சூடாக்குதல். 
instruction, soல்விபயிற்றல், அறிவு 
கொடுத்தல், கற்றுக்கொடுத்தல், கற்பி 
த்தல், உபதேசித்தல். 

Im-pir'tial, a. ஒரவாரமில்லாத, டுவா 
ன, சியா பாரபட்சமில்லாத.. 
justice, sடுநீதி, நடுநியாயம். 

Im-pir’tial-ist, s. sடு£தியுள்ளவன். 

Im-par-tial’i-ty, ஓரவாரமின்மை, 
 Im-par’tial-ness, + t நியாயம், Car 

மை, நடுவுநிலைமை. 

Im-par'tial-ly, adv. செப்பமாய், கடுகி 
யாயமாய், ஓரவாரமின்றி. 
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| Im-piss’a-ble, a. கடந்துபோகக்கூடா 
த, செல்லக்கூடாத, போகக்கூ டாத. 

Im-piss'a-ble-ness, s. sடந்துபோகக் 
கூடாமை. 

Im-pas'si-bil-i-ty, நட்டப்படக் 
Im-pas'si=ble-ness, cc ‘ கூடாமை து * 

- னபப்படக்கூடாமை. 
Im-pas'si-ble, a. அன்புறாத; வருத்தம 
டையக்க பாத. 

Im-pas'sion, , ஊக்கமாக்கல், எழுப்பு 
தல், முயற்சியொக்குதல்., 

Im-pas‘sion-ate, a. அதிவேகங்கொள் 

ளூறெ. 
Im-pas'sion-ed, a. வேகமுள்ள,எவுதலா 

ன, அண்டப்பட்ட, எழுப்புதலான. 
Im-pas'sive, a. உணர்ச்சியற்ற. 
Im-pas'sive-ness, 8. உணர்ச்கியின்மை, 
இன்பதுன்பமினமை. . 

Im-paste',v. a. மாப்பசைதல் , பிசைதல். 
Im-pa'tience, s. பொறாமை, காய்மகார 

ம், பொறுதியின்மை, சறுக்கு; அபி 
சாயம். 

Im-pa'tient, a. அடுக்கான, ஆவலான, 
பொறுதியற்ற. 
to be impatient. for, பதறுதல், ss 

தல், அவாவஷுதல், 
Im-pawn’, v. a. 

வைத்தல். 
Im-péach’, v. a. தடுத்தல், குற்றஞ்சாற் 

அதல், குற்றஞ்சொல்லுதல். 
Im-péach’a-ble, a. கற்றஞுசார்த்தத்தக் 

க, உத்தரவாதத்துக்டெ மான. 
Im-péach’er, s. ததிப்போன், குற்றஞ்சா 

ற்றுவோன், குற்றம்பாரிப்போன். 
Im-péach’ment, 8, குற்றச்சொல்; குற்ற 

சீசாற்று, உத்தரவாதத்துக்கழைக்கை. 
Im-pec-ca-bil'i-ty, பாவமின்மை, 
Im-pec'can-cy, “i ‘ குற்றமின்மை. 
Im-pec'ca-ble, a. பரவகர்ரணமற்ற. 
Im-pede’, v. 4. மறித்தல், se geese 

தீதல், தணித்தல். 
to be impeded, தடங்குதல்,தவிர்தல். 

Im-ped'i-ment, 5. தடை, விக்கினம், இ 
LD, இடையூறு, சிக்கு, பின்னிதம்.. 
in reading, speaking, &c., இக்கு, த 
டக்கு, கொன்னை. 

Im-ped-i-ment'al, a. Aக்கான, தடையா 
ன, மறுக்க, | 

அடகுவைத்தல், ஈட 
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Im-ped'i-tive, a. தடுக்கிற, மறுக்கிற, 
Im-pel’, v. a. செலுத்துதல், போகவிடு 

தல், தள்ளுதல், நெருக்குதல், தூண் 
டிவிடுசல், ஏவுதல், இயக்குதல், 
a machine, சகுத்திரமியக்குதல். 

Im-pel’ lent, s. இயக்கும்பெலன், மடத் 

அஞ்சத்து. 
Im-pel'ler, 5. இயக்குவோன, சடத்து 

வோன். 
Im-pend’, v. ௩. மேலேதொங்குதல், நே 

ரிடுதல். 

Im-pend’ence, Cw CaQsrag 
Im-pend’en-cy, ன t கை; FEM SILI 

பயமுறுத்துகை. 

Im-pend’ent, a. மேல்த்தொங்குதநறெ, நே 
ரி. 

Im-pend’ing, a. மெலேதொங்குகிற, ரே 
ரான, ஏதுவான, பயமான. | 
anஜer,கடுமோசம்,ேரிட்டமோசம். 

Im-pen-e-tra-bil’i-ty, s. உருவிச்செல்ல 
விடாததன்மை, வசித்துவம். 

Im-pen’e-tra-ble, a. ஊடுருவக்கூட த, 
உட்செல்லக்கூடாத. 

Im-pen’e-tra-ble-ness, 8. வச்சிெரத்தன் 
மை, ஊடுருவக்கூடாததன்மை, 

Im-pen’e-tra-bly, adv. ஊடுருவக்கூடா 
மையாய், வைரமாய், ௨ச்சிரமாய். 

Im-pen'i-tence, : விசனமில்லா 
Im-pen'i-ten-cy, § மை, குற்றத்தை 

யுணராமை, மனர்திரும்பாமை, உரு 
காமை, பச்சாஸ்தாபமின்மை. 

Im-pen’i-tent, 8. பரலி, வசப்படாதவ 
ன்,குணப்படாதவன், மனர்திரும்பா 

தவன். 
Im-pen’i-tent, a. விதனமற்ற, மனந்தி 

ரும்பாத, பச்சாஸ்தாப மற்ற. 
Im-pen’ i-tent-ly, adv. சலிப்பின்மையா 

ய், விசனமின்றி. . 
Im-per’a-tive, 4. ஏவலான, கட்டளையா 

ன, கட்பெபொடான. 
mood in grammar, ஏவல்வினை. 

Im-per’a-tive-ly, adv. sகட்டளையாய், ௮௭ 
வலாய், கற்பிதமாய்., 

Im-per-cep-ti-bil’i-ty, புலனுக் 
க 8. © > 

Im-per-cep’ti-ble-ness, ‘ Gein 
ததன்மை, புலப்படாமை. 

Im-per-cep'ti-ble, a. சோற்றுத், புலப் 
படாத, 
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Im-per-cep'ti-bly, adv. புலப்படக்கூ 
டாதவிதமாய், புலனுக்கெட்டாதவித 
மாய், புலாதிசமாய். 

Im-per-cip'i-ent, a. புலன்பொறிகரண 
ங்களற்ற. 

Im-per'fect, a. நிறைவற்ற, அபூரணமா 
ன, பருமபடியான, பூரணமற்ற, & 
றையான, சரவையான. 
tense, நிகழகாலந்தழீஇயசெல்காலம், 
to beimperfect, எகGச௪தல், குறைதல். 

Im-per-fec'tion, 8. குறைவு, தாழ்ச்ி, 
பருமட்டு, பழுது. 

Im-per’fect-ly, adv. குறைவாக, அபூர 
ணமாய். 

Im-pé'ri-al, a. இராசாங்கத்துக்கடுத்த, 

இராசரீகமான, செங்கோலுக்குரிய. 
rule or empire, இராசாங்கம், ஆளு 
கை, சாம்பிராச்சியம், இராச்யெப் பி 
ரமாணம். 

Im-pé'ri-al-ist, s. 9745 @ mg) Core ory 
குடியானவன், பிரசை, பேோச்சேவ 
கன். 

Im-pe'ri-al-ly, adv. இராசரீகமாய். 
Im-pé’ri-al-ty, இராசத்துவம், இ 
Im-pé-ri-al'i-ty, rs ; ராசவருமானம், 

சாம்பிராச்சியம். 
Im-per’il, v. a. மோசப்படுத்தல், மோச 
cp AR 

Im-pé’ri-ous, a. அடுக்கான, கற்பிக்றெ, 
நெருக்குதறெ, 

Im-pé'ri-ous-ly, adv. அடக்காய், நெரு 
க்திடையாய், கற்பிதமாய். 

Im-pé’ri-ous-ness, 8. தத்துவம், அதிகா 
ரம், 

Im-per’ish-a-ble, a. அழியாமையான, 
கேடின்மையான, சாசுவதமான், ௮ 
ற்துப்போகாத, சிதைவில்லாத. 

Im-per’ma-nence, s. நிoையாமை, அசை 
வு; சலனம். 

Im-per-me-a-bil'i-ty, 5. fீர்சவறக்கூடா 
தீதன்மை. 

Im-per'me-a-ble, a. fீர்சுவற்க்கூடாத. 
Im-per’son-al, a. மூலிடமுங்கருதாத. 

verb, மூவிடமும்பகாவினை, எழுவா 
ய்தொக்கவினை. 
pronoun, இடம்பகாப்பிரதிப்பெயர். 

Im-per-son-al'i-ty, 5. மூவிடங்குறியா 
ததன்மை, எழுவாயில்லாமை. 
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Im-per'son-al-ly, sil aed 
தாமல். 

Im-per'son-ate,v. a. வசர்ைய்யடுத்தல். 
Im-per-sua'si-ble, ad. zம்மதப்படுத்தக் 

கூடாத. 

Im-per'tin-ence, ப  அடாமை, ஒவ் 
Im-per'tin-en-cy,  § வாமை, GME 

குப்பேச்சு, குறமுட்ட, அவமதி, ௮ 
வமரியாகை. 

Im-per’ti-nent, s. அடாதவன், இடை | 
ப்புகுவோன், கொளுவி. 

Im-per'ti-nent, 4. அவமதிப்பான, செ 
ருக்கான; வீணான, அற்பமான, ஒவ் 
வாத, இசையாத. 

Im-per'ti-nent-ly, adv. அவமதியாய், ap 
ரண்டாய், குறுமுட்டாய். 
to speak impertinently, அவமரியா 
தையாய்ப்பேசுதல், அடாரமையாய்ப் 
பேசுதல், குறுமுட்டாய்ப்பேசுதல். 

Im-per-turb'a=ble, s. qசைபடக்கூடா 
த, சலனப்படக்கூடாத, அமைதி 
யான. 

Im-per-tur=ba’tion, s. மன அமைவு. 
Im-per'vi-ous, 4. ஊடுருவக்கூடாத, வ 
ERTS SIA WN OO. 

Im-per'vi-ous-ly, adv. வச்சிரத்துவமாய், 
ஊடுருவக்கூடாதவிதமாய். 

Im-per'vi-ous-ness, 8. ஊடுருவச்கூடா 
ததன்மை, AFH TF Haw. 

Im-pe-tra/tion, s. விண்ணப்பத்தினாற் 
Qu mee. 

Im-pet-u-os'i-ty, ' உக்கம், கடு 

Im-pet’u-ous-ness, மை, மும்முர 

ம், அகோரம், கொமை, பிரசண்ட 

ம், வேகம், 6H, உத்தண்டம், மூர்க் 

கம், கோஷ்டம். 

Im-pet'u-ous, 4. £sகிரமான, கதியான, 

வேகமுள்ள, மும்முரமான. 

Im-pet' u-ous-ly, adv. வேகமாய், சீக்கிர 

கதியாய், மும்முரமாய், விசையாய். 

Im'pe-tus, s. தாக்கு, பலம், விசை, வர் 
௬, அதிந்த்தி, oti 

of one’s walk, smu.dée. 

Im-pi'e-ty, 8. அனாசாரம், அலபத்இி, ௮ 

திக்கிரமம், தேவநிந்தை. 

Im-pinge’, ு. ௩. தாக்குதல், ee 
ல், உரஞ்சுதல், FW SSO. 
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Im'pi-ous, a. அவபத்தியான, Csa be 
தையான, தேவபத்தியற்ற, தேவதா 
ஷணமுள்ள. 

Im'pi-ous=ly, adv. தீழ்ப்பாய், தேவநிர் 
தையாய், தேவதூஷணமாய். 

Im’pi-ous-ness, #. அவபத்தி, தேவறிம் 
தை, 

Im-pla-ca-bil'i-ty, இரங் க ாத்தன் 
Im-pla'ca-ble-ness, i Se ம், கொடு 

மை, வைராக்கியம். 
Im-pla'ca-ble, a. முரண்டான, அடங் 

காமையுள்ள, சாந்தமில்லாத. 
enmity, தீராப்பழி, தீராப்பகை. 

Im-pla’ ca-bly, adv. வன்மமாய், ஆற்றக் 
கூடாமல், முரண்டாய்,குரோதமாய். 

Im-plant’, v. a. பதித்தல், புதைத்தல், 
நடுதல், காற்றிடுதல், பயிரிதெல். 

Im-plant-a'tion, s. பதிப்பு, பதிவு, நாற் 
நிடகை, நடுகை. 

Im-plau'si-ble, a. அசாத்தியமான, ௩ம் 
பக்கூடாத. 

Im-pléad’, ». a. சதொடர்ச்செபண்ணுதல், 
வழக்குத்தொடுத்தல், வழக்காடெல். 

Im-pléad'er, s. வழக்காடுவோன், துரற் 
சிக்காரன். 

Im-pledg’ed, a. ஈவைத்த, அடகுவை 
தீத; அடைமானம்வைத்த, ' 

Im'ple-ment, s. தளவாடம், ஆயுதம், இ 

யற்று, கருவி, உபகரணம், எத்தனம், 
தட்மொட்டு, பணிறுட்டு, 

Im-plé'tion, s. நிறை வாக்கு, ஙி 

றைவு. 
Im’ plex, 4. மடிப்புள்ள, சிக்கான, சுரு 

க்குள்ள. 
Im'pli-cate, v. a. சிக்குப்படுத்தல், இ 

COT ESO”, அகப்படுத்தல், உடர்தைப் 

படுத்தல். 
Im'pli-ca-ted, a. உட்ர்தைப்பட்ட, இ 

COTES. 
Im-pli-ca’tion, 8. ப் te Ba 

டந்தைப்படுத்தகை. 
as tacit inference, அருச்தர்பத்தி, 
as intricacy, சக்கு. 

Im'pli-ca-tive, a. க்கான, சொளுவ 
லான. 

Im-plic/it, a உள்ளான, அசப்பட்ட, 
“உட்பட்ட, அருத்தாபத்த்யான. 

confident, rம்பத்தக்க, ஈம்புறெ. 
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Im-plic'it-ly, «dv. அருத்தாபத்தியாய், 
அனுமானமாய், காரியங்கண்டு, 
without doubt, சந்தேகமின்றி, ஐயயி 
ன்றி. 

Im-plic'it-ness, s. ஏsAந்தை, திடகம்பி 
க்கை, சுயநம்பிக்கை, 

Im-pli'ed-ly; adv. உள்ளர்த்தமாய், அரு 

தீதாபத்தியாய். 
Im-plo-ra’tion,s.  வேண்தெல்செய்கை, 

விண்ணப்பம். 
Im-plore’, v. மன்றாதெல், வேண்டிதெல், 

இரந்துகேட்டல், விண்ணப்பம்பண் 

mse, குறையிரத்தல், பிரார்த்தித்த 
ல், கெஞ்சுதல். 

Im-plim’ed, a. இறகில்லாத, sre woo. 
In-ply', v. a அருத்தங்கொள்ளுதல், ௧ 

GEO, குறித்தல், 61 O50, பொ 
ருட்படுத்தல். 

Im-pois’on, v. a 6@AOsa, BEAK 
டுவதைத்தல், கெடுத்தல். 

Im-pol'i-ey, 8. அடாமை, அனாசாரம், G) 

ஞ்ரிற்புத்தி, 428650, 
Im-po-lite’, a. அனாசாரமான, அவமரி 
யாதையான, கொச்சைத்தனமான. 

Im-po-lite’ness, s. அTசாரம், அபசார 
ம்; அனாசாரம், ஈாகரீகமின்மை, அவ 
மரியாதை, கொச்சைத்தனம். 

Im-pol'i-tic, a. புத்திகெட்ட, கிஞ்ரிற்பு 

தீதியுள்ள; தகுதியற்ற, அடாத, நயமி | 
ல்லாத. 

Im-pol'i-tic-ly, adv. புத்திகேடாய்,; ௮ 
டாதவிதமாய், ஈயத்துக்குவிரோத 
மாய். 

Im-pon'der-a-ble, இலகுவான, இ 
Im-pon'der-ous, ke t லேசான, பார 

மில்லாத. 
Im-po-ros'i-ty, s. வைரம், கரதின்ன்ம்; 
கண்ணறையின்மை. 

Im-po'rous, ad. சரமில்லாத, கண்ணறை 
யில்லாத, வைரமில்லாத. 

[m'port, s. கருத்து, பொருள், அடக்க 
ம், பயன், காரியம், தாற்பரியம். 

as goods, இறக்குமதிச்சரக்கு. 
Im-port’, v. a. இறக்குமதிபண்ணுதல், 

பரதேசவஸ்துக்களைச்சுயதேசத்திலே 
சேர்த்தல். 
to mean, குறித்தல், கருதுதல், அரு 
த்தங்கொள்ளுதல். 
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Im-port'ed, a. பரதேசத்தாற்கொண்டுவ 
ந்த, பரதேசத்திலிருந்துவம்த. 

Im-port'a-ble, a. ஊருக்குட்கொண்டு 
வரக்கூடிய. 

Im-port/ance, s. பிரதானம், விசேஷம், 
முக்கியம், பாரம், பொறுப்பு, தாக்க 
ம், தேவை. 

Im-port’ant, a. தேவையான, அவசிய 
மான, வேண்டிய, பிரதானமான, மு 
க்கியமான, விசேஷமான. 
matter, பிரதானகரரியம், வேண்டிய 
காரியம், எண்ணிக்கையானகாரியம். 
to be important, தேவையாதல். ௮வ 
சியமாதல், அகத்தியமாதல், 

Im-port'ant-ly, adv... அவசியமாய், தே 
வையாய், பாரமாய். 

Im-por-ta/tion, s. இறக்குமதிபண்ணு 
கை, 

Im-port’er, s. இறக்கு Zn பண்ணு 
'் வோன். 
Im-port'u-na-cy, s. அலட்டு, அரிப்பு, 

கெஞ்சுகை, விடாப்பிடி. 
Im-port'u-nate, a. நெருக்கமான, அல 

ட்டான, பிடிவாதமான, விடாப்பிடி 
யான, கெஞ்சுறெ, 

Im-port’u-nate-ly, adv. விடாப்பிடியா 
ய், அலட்டாய், கெஞ்சி. 

Im-port'u-nate-ness, s. அலட்டுகை, 
வேண்டுகை, கெஞ்சுகை. 

Im-por-tiine', v. a. அலட்தெல், அரிக 
ண்டம்பண்ணுதல், நெருக்குதல், வ 
ருந்திப்பரிக்துபேசுதல், கெஞ்சுதல். 

Im-por-tine’, a. அலட்டுதிற, கெஞ்சு 
திற, 

Im-por-tu'ni-ty, அலட்டி, ௮ 
Im-por'tu-nate-ness, ig ல் அரிக 

ண்டம், நெருக்கம், பிடிவாதம், கெ 
ஞசுகை. 

Im-pos'a-ble, a. சுமத்தக்கூடிய, பொ 
றப்பிச்கக்கூடிய. 

Im-pose’, ». a. சமத்துதல், பெொறுப்பி 
த்தல், பாரப்படுத்தல். 

hands, அபில்கம்பண்ணுதல், பட் 
டஞ்சுட்செல். 
a duty, obligation, sகடன்சமத்துதல். 
a tribute, tax, தர்வைகற்பித்தல், இ 
றைதாபித்தல். 
as impute, சாட்டுதல், 

D3t 
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on, எத்துசல், வஞ்சித்தல், எய்த்தல், 
i a 

{m-pos'er, s. 
வோன். 

Im-p6s'ing, a. எஏத்துகிற, சமத்து. 
as commanding, கட்ட ளையிடுதிற, 
address, sணிசநடை, சங்கையான 
போக்கு, உத்தமாசாரம். 
ceremony, Caio sens, இடம்பம். 
stone, அச்சிறுக்குங்கல், அச்சுக்கோ 
வைசமப்படுத்துங்கல். 

சுமத்துவோன், சாட்டு 

Im-po-si'tion, s- மேலேசுமத்துகை, மே 
லேவைக்குகை. 
of hands, aகைவைத்தஅ£ீர்வதிக்கை, 
அபிவேகம்பண்ணுகை. 
of a tax, இறை பில்வ; தீர்வலையி 
டுகை. 

as burden, load, பாரம், சுமை, பொ 
அப்பு, கனம். 
as imposture, எத்து, ஏய்ப்பு; மடிப்பு, 
பேடீசம், மாயம். 

Im-pos-si-bil’i-ty, s. ஏருமை, அரிது, இ 
யலாமை, கூடாமை, ஏலாமை, ஒண் 

னணாமை. 
Im-pos'si-ble, a. கூடாத, அரிதான, a 

லாத, அருமையான, இயலாத, ஒண் 

த. 
Im'pGst, s. தீர்வை, கடமை, வரி, குடி 

யிறை, பகுதி, ஆயம், சுங்கம், கப்பம். 
in architecture, வில்தாங்குங்கல். 

Im-pos'thume, s. 4.0, தி, பரு, 

விற்புருதி. 
Im-pos’thu-mate, சீழ்பிடித்தல், 
Im-pos'thume, py ‘ ரொதித்தல். 

Im-pos' tor, 8. எத்தன், வஞ்சகன், கள் 
் வன், பேடீசக்காரன், மாரீசன். 

Im-pos'ture, s.எத்து, வஞ்சகம்,கள்ளம், 
பாசாங்கு, பேடீசம், மாரீசம், எய் 

ப்பு, 
Im’po-tence, பலவறுதி,பலட்சய 
Im’po-ten-cy, ‘ 1 ம், பலவினம். 
Im'po-tent, s. பலலீனன் ; மெவிந்தவன், 

ரோய்ஞ்சலன். 
த po-tent, a. ஏலாமையான, ஒண்ணா 
மையான, தளர்ச்சியான; லிவ் 
யான. 
persons, ஏலாதவர்கள், ஒண்ணாதவர் | 

கீள், பலவீனர், சோயாளர்! 
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Im’ peo adv. os பலட் 
சயமாய். 

Im-pound’, v. a. Aறைப்படுத்துதல், மறி 

யற்படுத்துதல். 
cattle, லிலங்குகளைமறித்துவைத்தல். 

Im-pov'er-ish, v. a. தரித்திரமாக்குதல், 

சிமைப் படுத்துதல், தா ழ்அதல், ௪த் 
துக்குறைத்தல். 

Im-pov'e r-ish-ed, a. வறுமைப் பட்ட, 
தாழ்ந்த, றலில்ய்ல்ம்ய் 

Im-pov’er-ish-ment; s. வறுமை, நல்குர 
வு; சிறுமை, ஒற்கம். 

Im-pow’er, v. a. (see Empower.) தத்து 
வங்கொடுத்தல். 

Im-prac-ti-ca-bil’i-ty, s. இயலாமை, a 
லாமை, கூடாமை, வாயாமை. 

Im-prae’ ti-ca-ble, a. இயலாத, ஏலாமை 
யுள்ள, கூடாத. 

Im-prae’ ti-ca-ble-ness, s 
லாமை. 

Im-prac'ti-ca-bly, adv. இயலரமையாய், 
Im'pre-cate, ». a. தட்டுதல், சபித்தல், 

சாபங்கூறுதல், வைதல். 
Im-pre-ca'tion, s. சபதம்,திட்டு, சாபம். 
Im’pre-ca-to-ty, 4. சாபமான, FEB). 
Im-prégn’, ஓ. a. சனைப்பித்தல், சருவ 

ளித்தல், செனிப்பித்தல். 
Im-preg'na-ble, a. சயிக்கக்கூ டாத, வெ 

ல்லக்கூடாத, பலட்சயப்பட்ட. 
Im-preg’na-bly, adv. சயிக்கக்கூடாமல். 
Im-preg’nate, v. a. Aeைப்பித்தல், குல் 

படுத்தல். 
as insert, பரய்ச்சுதல், ஊட்டுதல். 
tobe impregnated, sரGுs்கொள்ளுதல், 
கருப்பமுண்டாதல், சனைப்படுதெல், 

m-preg'nate, a. sகருக்கொண்ட, GH 
கொண்ட... 

Im-preg-na’ tion, 8. சனைப்பு, கறாப்பதா 
ரணம். 

Im-pre-scrip-ti-bil’i-ty, s. சுயேச்சை, த 
ன்னிட்டம். 

Im-pre-scrip’ti-ble, a. sன்னிட்டமான. 
Im'press, 8. அச்சு; தழும்பு, அழுத்தம், 

பதிவு, பதிப்பு. 
Im-press’, ஏ. a. பதித்தல், அழுத்துதல், 

அமுக்குதல், உறுத்தல். 
on the memory, காபகத்திற்பதித்தல் 
ஞாபகப்படுத்தல். 

» இயலாமை, 
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to be impressed, பAதல், அழுந்துதல். 
to seize for public service, gi Su 
த்தல், பலபந்தப்படுத்தல். 

im-press-i-bil'i-ty, 8. பதியக்கூடியதன் 
மை. 
Im-press'i-ble, a. பதியத்தக்க, அமரத்த 

க்க. 
Im- -pres' sion, 8. பதிவு, பதிப்பு; அழுத் 

தம். 
as thought, எண்ணம், Raine நி 
னைவு. 
as likeness, சாயல், உருவம். 

Im-press'ive, 4. உறைக்கத்தக்க, பதிய 
GEESE, தாக்கத்தக்க, தைக்கத்தக்க, ப 
டத்தக்க. 

Im-press'ive-ly, adv. உறைப்பாய், பதி 
ய, பட; அழுந்த. 

Im-press'ive-ness, 8. sாக்குகை, பதிப் 
டு அழுந்துகை. 

Im-press'ment, s. gi li, பலபந்தமா 
ய்ப்பிடிக்கை. 

Im-press’ure, s. பதிப்பு, சுவடு, தழும்பு. 
Im-print’, க. அச்சுப்பதித்தல், அழுத்து 

தல், பதித்தல். 
Im-print'ing, a. பதிக்கிற, அழுத்துறெ. | 
Im-pris'on, v. a. sாவலில்வைத்தல், கா 

வற்பண்ணுதல், சிறைப்படுத்துதல். 
Im-pris'on-ment, s. அடைப்பு, காவல். 
{m-prob-a-bil'i-ty, 8. அசாத்தியம், ஐய 

ம், சமுச்சயம், சந்தேகம். 
Im-prob’a=-ble, a. அசாத்தியமான, ஐய 

முள்ள, நம்பக்கூடாத, சந்தேகமான. 
{m-prob'a-bly, adv. அசாத்தியமாய், ஐ 

யமாய், நம்பக்கூடாதவிதமாய் 
Im-prob'i-ty, 8. வழு, விலக்கு, நாணய 

க்கேடு, கள்ளம், நெர்மையின்மை. 
Im-pro-fi'cience, t கேர்ச்சியில்லா 
Im-pro-fi'cien-cy,  § மை, தேறாமை. 
Im-promp’tu, s. ஆசுகவி, எழுந்தமானத் 

அக்கு எழுதினகவி. 
Im-prop'er, a. தகாத, தகாமையான, நி 
யாயனேமான, நீதிகேடான, வழக்க 

மற்ற, அடாத, ஒவ்வாத. 
language, அடாதபேச்சு, தகாதபேச் 
௪, அசப்பியம், கொச்சைச்சொல், இ 
டக்கர். 
thing, அடாதகாரியம், ஒவ்வாதகாரி 
யம்; கூடாதகாரியம், தகாதகாரியம். 
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persons,தகாதவர்கள், கூடாதவர்கள், 

ஒண்ணாதவாகள். 
Im-prop’er-ly, adv. அடாதவிதமாய், த 

காமையாய், ஒவ்வாமையாய், ஒழுங் 
இன்மையாய். 

Im-pro-pi'tious, a. தர்ச்சகுனமுள்ள, 

அன்முகுர்த்தமுள்ள. 
Im-pro-por’tion-a-ble, 
Im-pro-por'tion-ate, a. 

மில்லாத, ஒழுங்கில்லாத. 
Im-pro'pri-ate, v. தேவாதனத்தைப்பரா 

தீனமாக்கல். 
Im-pro-pri-a'tion, 8. குருவுரித்தை ச் ௨ 

ருக்கிடுகை. 
Im-pro'pri-A-tor, s. கோலில்மானியத் 

தைத்தனதாக்கிக்கொள்ளுதிறவன். 
Im-pro-pri’e-ty, 8. சsாமை, கூடாமை, 

அபசாரம், அனாசாரம், முறைகேடு, 
நியாயக்கேடு,நீதிப்பிழை,ஒவ்வாமை, 
நீதிக்கேடு. 
in grammar, வழு, பிழை. 

Im-pros-per’i-ty, s. தரித்திரம், மிடி, இ 

பிரமாணம 

ற்ற; சாங்க 

ன்மை. 
Im-pros'per-ous, a. (see Unprosper- 

ous.) தரித்திரமுள்ள, மிடியுள்ள. 
Im-prov-a-bil’i-ty, s. தேற்றமுள்ளதன் 

மை, தேறுந்தன்மை. 
Im-prév'a-ble, a. தேறக்கூடிய, சர்ப்ப 

டக்கூடிய. 
Im-prove’, v. a. அதிகப்படுத்தல், £ர்ப் 

படுத்தல், செம்மையாக்கல், மேற்படு 
த்தல், சிறப்பித்தல், ஈயப்பித்தல், உய 

ர்த்துதல், அதிகரிப்பித்தல். 
one’s circumstances, தலைப்படுத்தல், 
தழைப்பித்தல், செழிப்பித்தல். 
௨ house, புதுப்பித்தல், றெப்பித்தல், 
அலங்கரிப்பித்தல். 
land, திருத்தல், பண்படுத்துதல், OF 
ழிப்பாக்குதல். 
the mind, இருத்துதல், தேற்றுதல், ப 

யிற்றுதல். I 
Im-préve’, 1.௩. அ௮திகப்படெல், அதிகரி 

த்தல், உயர்தல், சீர்ப்பதெல், திருந்து 
தல், தேறுதல், வசப்பதெல், வளர்த 
ல், முன்னேறுதல். 
in circumstances, ஆட்படுதல், Dom 
கொள்ளுதல், தலைப்படுதல், தேறுத 
ல், செழித்தல். 
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in health, சsாயமாகுதல், ஆரோக்கி 
யமாகுதல்,செளக்கெமாதல். 

Im-prove'ment, 8. அதிகரிப்பு, ஈன்மை 
யில்வளர்ச்சி, ஈயப்பு, தருத்தம், தேற் 

றம், விருத்தி, கதிப்பு; அனுகூலம், 
தோச. 
in circumstances, திறப்பாடு, தேற் 
றம். 
in health, &c. » FEMME கவளர்ச்ி, 
FES HSH). 
as practical application, ப|ப்பனை, 
கெளிவு. 

Im-prév'er, s. தேறுநிறவன், தேற்று 
றவன், ஈயப்படெ்துவோன். 

Im-prov’i-dence, s. சர்வதானமின்மை, 
முன்னெண்ணாமை, எச்சரிக்கையின் 
மை. 

Im-prov'i-dent, a. சோர்வுள்ள, எச்சரி 
க்கையில்லாத,  பினனெண்ணிப்பா 
ராத. 

Im-prov i-dent-ly, adv. எச்சரிக்கையில் 
லாமல், எண்ணமின்றி. 

Im-pri'dence, s. புத்தித்தாழ்சசி, ஆராய் 
வின்மை, அவிவேகம், எழுந்தமானம். 

Im-pra'dent, a. புத்தியற்ற, புத்தித்தாழ் 
ச்யொன, சாவதானயில்லாதிருக்கிற. 

Im-pri’dent-ly, adv. புத்திமீனமாய், க 
வலையமீனமாய். 

Im'pu-dence,s. srணக்கேடு, வெட்கமி 
ன்மை, நிமிர்ச்சி, அணிவு. . 

Im'pu-dent, a4. வெட்கங்கெட்ட, அடு 
க்கான, குறும்பான, எண்ணிக்கைய 

Dp. 
fellow, வெட்கங்கெட்டவன், அசப் 
பியபாஷிகன். 

Im'pu-dent-ly, adv. கGறுமுட்டாய், து 
ணிவாய், வெட்கமின்மையாய். 
to speak impudently, அவமரியாதை 
யாய்ப்பேசுதல். 

Im-pu-dic'i-ty, 8. வெட்கக்கேடு, நரண 
மின்மை. 

Im-pign’, v. a. குறைசெர்ல்லுதல், கு 
ற்றஞ்சொல்லுதல், எதிர்த்துப்பேசுத 
ல், மறத்துச்சொல்லுதல். 

Im-pug-na'tion, s. மறுப்பு, விரோதம், | 
எதிரிடை. 

Im-piign’er, s. minh விரோதி, 
எதிரி, 
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Im-pi'is-sance, s. பலலினம், பலட்ச 
யம். 

Im'pulse, s. உற்சாகம், முயற்சி, ஊக் 
கம, எவுதல், எழுப்புதல், Sram Ons. 

of the voice, ஓலிமுயற்சி, உழப்பு. 

to a machine, இயர்திரடஇயக்கம், இ 
யந்திரத்தின்அருட்ி. 

Im-pul’sion, 8. தாக்கம், இயக்சம், அரு 
LA, விசை; உற்சாகம். 

Im- pai ive, 4. இயக்குகிற, தாக்குதிற, 
விசைகொடுக்கிெற, எழுப்பிவிடுதிற, 
அருட்டதிற, 

Im-puls'ive-ly, adv. அரு ட்யொய், தாக் 
கமாய், விசையாய், இயக்கமாய். 

Im-pi'ni-ty, 8. தண்டனைக்குநீங்குகை. 
Im-ptre’, a. சத்தமில்லாத, சுத்தமற்ற, 

அசுத்த; அசுசயொன, புனிதமற்ற, ௮ 
சுத்தமான, கறைபிடித்த. 
Man, களங்கன், அசுத்தன். 
woman, களங்கனி, பொதுஸ்திரி, க 
ற்பில்லாதவள். 

Im-pure'ly, adv. அசுத்தமாய். 
Im-pure'ness, அழுக்கு; அசுத்தம், 

Im-pi'ri-ty, + . சுத்தவீனம், WH, 
மாச, கறை, களங்கம், தூர்த்தம். 
ceremonial, சூதகம், தீட்டு, ஆசூசம். 
of language, அசப்பியம், து௨ணம், 
வாக்குத்தோஷம். 

Im-pur'ple, v. a. செவப்பாக்குதல், செ 
மமைநூட்டதெல். 

Im-pit'a-ble, a. சார்த்தத்தக்க, சுமத்தத் 
தக்க, பொறுப்பிச்கத்தக்க. 

Im-put'a-ble-ness, 8. சார்த்துகை, சமத் 

அகை. 
Im-pu-ta'tion, 8. சாட்டு, சுமத்துகை, 

சார்த்து. 
stigma, இழுக்கு, பி 
of fault, குற்றச்சாட்டு, 

| Im-pii'ta-tive, a. சாட்டத்தக்க, சார்த்த 
தீதக்க. 

Im-pi’ta-tive-ly, adv. சார்த்தி, சாட்ட 
ப்படத்தக்கலவிதமாய். 

Im-pite’, v. சாட்டுதல், சுமத்துதல், G 
ட்தெல், பொறப்பித்தல். 

[m-pறப£'er, s. சார்த்துவோன்,; சாட் 
வோன். 

Im-pu-tres'ci-ble, a. சிதையாமையுள்ள , 
அழிக்கப்படாதச, பதனழியாத, 
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In, prep. இல், கண், உள், வயின், & 
ழை, அகம். 
time, சராளிலே, நாள்வரையிலே, வே 
ளையில், வேளைக்கு. 

the name, பெயரால், பெயரைக்கொ 
ண்டு. 
in as much, ப யால். 
to keep in with, uc ¢u. 
the mean time, அப்படியிருக்க, ௮ 

அசமையத்தில். 
In-a-bil'i-ty, s. இராணியின்மை, இயலா 

மை, சாமர்த்தியமில்லாமை, ஒண்ணா 
மை, தகாமை, தளர்ச்சி, பலவறுதி. 

In-ac-cess-i-bil/i-ty, s. எட்டக்கூடாத 
தன்மை, அணுகக்கூ டாததன்மை, 
சேரக்கூடாததன்மை. 

In-ac-cess'i-ble, a. விடாத, வாயாத, 
ட்டிச்சோக்கூடாத,; அணுகக்கூடா 
த, எட்டாத. 

In-ac-cess'i-bly, adv. எட்டாமையாய், 
கூடாமையாய். 

In-ac’cu-ra-cy, 8. sag, பிழை, தப்பு, 

இழுக்கு. 
in language, வரக்குவழு, சொல்வழு., 

In-ac’cu-rate, a. தவரான, பிழையான, 
இழுக்கான. 

In-ac’cu-rate-ly, adv. பிழையாய், தப் 
பாய். 

In-ac'tion, 8. சோம்பு, மந்தம், அசை 
யாநிலை, செயலின்மை. 

In-act'ive, s. சோம்புள்ள, சோம்பான, 
மந்தமான, சோர்வான, பதமையான. 
man, சோம்பன, சோம்புக்காரன், தி 
மிரன், மந்தன். 
woman, சோம்பி, சோம்புக்காரி. 

In-act'ive-ly, adv. சோம்பாய், மந்தமா 
ய், சவரணைக்கேடாய். 

In-act-iv'i-ty, s. பதமை, சோம்பு, திமி 
ர், மந்தம். 

In-ad'e-qua-cy, 8. கறை, தகாமை, தா 

மச்சி, போதாமை, குறைவு. 

In-ad'e-quate, a. குறைவான, தாழ்ச்சி 
யான, தகாத, போதாத. 

In-ad’e-quate-ly, adv. பேரதாமையாய், 
குறைவாய், தாழ்ச்சியாய். 

In-ad’e-quate-ness, s. குறைவு, தாழ்ச் 
சி, போதாமை. 
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In-ad-e-qua’tion, s. ஒவ்வாமை, இணங 
SNOW, தீகாமை, போதாமை. 

In-ad-mis-si-bil'i-ty, 8. ஏற்றுக்கொள்ள 
ப்படாமை, அபாத்திரம், ஒவ்வாமை. 

In-ad-mis'si-ble, a. ஒண்ணாத, இடங் 
கொடுக்கக்கூடாத, அபாத்திரமான. 

In-ad-vert’ence, மொசம், தவறு, 
In-ad-vert'en-cy, sf பிசகு, எண்ணிக் 

சகையினமை, தப்பு. ; 
of hand, msGureu, கைப்பிசகு. 
of tongue, வrாய்மோசம், நாவழு 

In-ad-vert’ent, a. பயெணமில்லாத, மோ 

சமான, தவறான, சிந்தனேயில்லாத. 
In-ad-vert'ent-ly, adv. மோசமாய், தவ 

Pu, எண்ணிக்கையின்றி, சாவதான 
மின்றி, யோசனையினறி. 

In-af-fa-bil/i-ty, s. மடமை, பெண்தன் 

மை, கோழை, மெளனம். 
In-af'fa-ble, @. vi மையான, REEF 

மான, மெளனமான. 
In-al'ien-a-ble, a. பரரதனப்படாத. 
In-al'ien-a-ble-ness, 8. பரரதனப்படா 

மை. 
In-al’ien-a-bly, adv. பரான யின்றி. 

In-al-i-ment'al, a. சத்தில்லாத, சாரமற் 

ற, புஷ்டிகொடாத. 
[n-a௱-0-18't௦, 5. ண்பன், காதலன். 

In-ane’, a. வெறுமையான, வெளியான. 

In-an'i-mate, a. ஏசரமான, உயிரில்லா 

த, சீவனற்ற. 
animate and inanimate, zச7Tசரமான. 

In-a-ni'tion, 5. வெளி, இன்மை, வெ 
அமை. 

1n-an'i-y, 8. வெறுமை, கூுனியம், வெ 
ளி, இன்மை. 

In-ap-pli-ca-bil’i-ty, s. தகுதியின்மை, 
பொருந்தாமை, ஒவ்வாமை,சேராமை. 

In-ap’pli-ca-ble, a. sG Sup», பொரு 
நதாத, ஒவ்வாத. 

In-ap-pli-ca'tion, s. கவலையின்மை, ௮ 
சட்டை. 

In-ap'po-site, a. இசையாத, பொருந்தா 

By அடாத. 
In-ap-pre'cia-ble, a. வி’லையளவிடக்கூ 

டாத, விலைமதிக்கக்கூடாத. 

In-ap-pre-hen'si-ble, a. 
டாத, அறியக்கூடாத. 

மட்டிடக்கூ 
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In-ap-pre-hens'ive, a. மட்டிட்டறியக் 
கூடாத. 

In-ap-pro'pri-ate, a. பொருந்தாத த 
காத. 

In-apt'i-tude, s. யொருந்தாமை, sen 
மை, ஒவ்வாமை. 

In-irch’, v. a. Sdணைகளைஒஓட்டவைத்தல், 
திளைகளைச்சந்துசெய்தல்., 

In-irch'ing,s. Sw களைஓட்டவைக்கை. 
In-ir-tic'u-late, a. திர்க்கமற்ற, ஒசையி 

ல்லாத, திர்க்கசுரமற்ற. 
sound, எழுத்திலலாவோசை. 

In-ir-tic'u-late-ly, adv. தர்க்கமில்லாம 
ல், தீர்க்கமின்றி, தெளிவின்றி, கொ 
ன்னையாய். 

In-ar-tic'u-late-ness, 8. குதலை, தீர்க்க 
மற்றவுச்சரிப்பு, சொற்றிருத்தமின் 
மை, கொன்னை,  நிரம்பாமென் 
சொல், மழலைச்சொல். 

In-ir-tic-u-la'tion, s. சொற்றிர்க்கமின் 
மை, தீர்க்கஉச்சாரணமின்மை. 

In-ir-ti-fi'cial, a. கைவேலையல்லாத, 
செயற்கையற்ற. 

In-ir-ti-fi'cial-ly, 
லாமல். 

In-as-much’, adv. படியால், ஆகையா 

ல், இப்படியிருக்க, ஆனதுகொண்டு, 
EAR LUTE: 

In-at-ten’-tion, 8. பராமுகம், BFL 
டை, பராக்கு, கவலையின்மை. 

as neglect, சோர்வு, அசட்டை, ௮௪ 
இ, பராக்கு, நிர்விசாரம். 

In-at-tent’ive, a. தியானமில்லாத, கவ 

லையற்ற, பராக்குள்ள, விளையாட்டுக் 
க அசட்டையான, பரா 

CPSP ST 
In-at- க்; adv. அசதியாய், கவ 

ஸமீனமாய், பராக்காய். 

In-aud'i-ble, a. செவிப்புலப் படாத, 

கேட்கக்கூடாத. 

In-aud'i-bly, adv. கேளாமையாய், கே 

ட்கக்கூடாமையாய், செவிப்புலப்ப 

adv. கைவேலையில் 

டாமல். 
In-au’gu-ral, a. 

ரிய. 
In-au'gu-rate, v. a. பட்டங்கட்டுதல், 

பட்டங்கொடுத்தல், ஏற்படுத்தல், ப 

ட்டாபிஷேகம்பண்ணுசதல். 
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In-au-gu-ra'tion, 8. பட்டச்குட்டு, ௮ 
பிஷேகம்பண்ணுகை. 

In-au'gu-ra-to-ry, a. பட்டாபிஷேகத் 
அக்கடுத்த. 

In-au-ra'tion, 8. பொற்பூச்சுப்பூசுகை, 
முலாமிடுகை. 

In-au-spi'cious, a. அமங்கலமான, ௮௪ 
பமான, சுபவீனமான, சகப்பிழை 
யான. 
signs, அற்குறி, அதிகன் 
மித்தம், உற்பாதம். 
words, அமங்கலமொழி, அசுபவாக் 
க, அமங்கலச்சொல். 

In-au-spi'cious-ly, adv. அத்சகுனமாய், 
அற்குறியாய், அமங்கலமாய். 

In-au-spi'cious-ness, s. அதிட்டவீனம், 

அற்சகுனம், சகுனப்பிழை, தற்குறி. 
In’ born, © சுய, இயல்பான, சகசமா 
Inbred, a ன, உடனிகமும். 
In-bréath'ed, a. fவசுவாசங்கொடுத்த. 
In-cage’, v. a. கூட்டிலடைத்தல். 
In-cage’ment, 8. கூட்டிலடைக்கை. 
In-cal’cu-la-ble, a. அளவில்லாத, எண் 

ணிறந்த. 
In-cal’cu-la-bly, adv. எல்லையில்லாமல், 

அளவிறந்தவிதமாய், மட்டில்லாமல். 
In-ca-les'cence, வெப்பமேறுகை, 
In-ca-les'cen-cy, , வேடைகொள் 

ளூகை, குடேறுகை. 
In-ca-les'cent, a. கடேறுகிற, வெப்ப 

ங்கொள்ளுறெ. 

In-can-des'cence, s. sடுவேக்காடு, ௧ 
னிந்தவேக்காடு. 

In-can-des'cent, a. கொல்லுலையிற்கனி 
யவெந்த, கடுவேக்காடான. 

In-cant-a'tion, s. மந்திரோச்சாரணம், 
செபம். 

In-cant'a-to-ry, a. மக்திரிக்கிற, செபி 
க்கிற. 

In-can’ton, v. a. மrாகாணத்தோடுசேர்ச் 
தல். 

In-ca-pa-bil'i-ty, 8. இயலாமை, எலா 

மை, கூடாமை, ஒண்ணாமை. 

In-ca'pa-ble, a. கூடாத, தகுதியற்ற, த 
காத, பலம்குறைந்த. 

} In-ca-pa'cious, a. உள்ளடக்கக்கூடா 
த, சிறிதான, கொள்ளக்கூடாத., 
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In-ca-pa'‘cious-ness, s. ஒடுக்கம், Ay 
மை. 

In-ca-pac'i-tate, v. a. ஒடுக்கமாக்குதல், 

சத்துக்குறைத்தல், SIH MOP SSO, 
தீகுதிகெடுத்தல். 

In-ca-pac-i-ta'tion,  s. 
கை, சத்துவாங்குகை. 

In-ca-pac’'i-ty,s. தகுதியின்மை, தேற்ற 
மின்மை, சாமர்த்தியமின்மை, சமர்த் 
அக்குன்றுகை. 

In-cir'cer-ate, v. a. Renn dian terion 
டைத்தல், காவலில்வைத்தல், மறிய 
வில்வைத்தல். 

In-cir’cer-ate, a. சறைப்பட்ட,மறிய 
ற்படுத்தப்பட்ட. 

In-cir-cer-a’ tion, 8. சிறை, சிறையிரு 
ப்பு, காவல். 

In-cirn', v. a. தசையால்மூடுதல், 
In-cirn'ate, v. மரமிசந்தரித்தல், அவத 

ரித்தல், உடம்பெடுத்தல். 
In-carn'ate, a. தெேகமுள்ள, அவதரித்த. 

to become incarnate, அவதரித்தல், 
தேகமெடுத்தல். 

In-cairn-a'tion, 8. அவதாரம், தேகோற் 
பத்தி, தேகோற்பவம். 

the ten of Vishnu, sசாவதாரம். 

சத்துக்கெடுக் 

fish, மச்சாவதாரம். 
tortoise, கூர்மாவதாரம். 

boar, வராகாவதாரம். 
man-lion, ஈரசிங்காவதாரம். 
dwarf, வாமனாவதாரம். 
Brahmin, பரராமாவதாரம். 
Rama king, இராமாவதாரம். 

. Palapatra king, பலபத்தரொவதா 
ரம். 

9. Krishna king, Aருஷ்ணாவதாரம். 
10. horse, sற்கியவதாரம். 

DAO WP wy 

in surgery, தசைவளருகை. 

In-cairn’a-tive, s. தசைவளர்க்றெதை 
லம், 

In-case', v. a. உறையிலிடுதல், 
தல். 

In-cau'tious, a. சரவதானமற்ற, சோர் 

மூடு 

வான, கவலையில்லாத, எச்சரிக்கை . 
யில்லாத; எண்ணிக்கையில்லாத. 

In-cau'tious-ly, adv. சகெர்ந்தபடி, எழும் 

தபடி, கவலையின்றி 
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In-cau'tious-ness, ss. 

சாவதானக்குறைவு, 
ம் கவலையின்மை. 

In-cend’, v. a. கெருப்புமூட்கதெல். 
In-cend'i-a-ry, s. லீிசெடுநிறவன் 

as strife maker, சண்டைூட்டி, க 
லகமூட்டி, தூண்டிவிடுவோன். 

In-cend'i-a-ry, a. லீசெடுகிற, தீக்குண 
முள்ள, கலகமுள்ள;,; சண்டைகஐூட் 
டுறெ. 

In'cense, s. சாம்பிராணி, சுகந்ததூபம், 
பூம்புகை, நறும்புகை. 
as prayer or praise, உகக்தவிண்ண 
ப்பம், பிரீதியானதுதி. 

In-cense’, v. a. கோபமெழுப்புதல், ௪ 
— னமூட்தெல், வன்மம்மூட்டுதல். 

to perfume, தூபங்காட்டல்., 
In-cense'ment, 8. எரிச்சல், பெருங் 

கோபம், சினம். 
In-cen'sion, s. மூட்டுகை, கொளுத்து 

கை, சுவாலிக்கை. 

In-cens'ive, a. மூட்டுகிற, சுவாவிக்றெ, 
கொளுத்துறெ. 

In-cens’or, 8. கோபம்மூட்டுவோன், 
கேர்பமெழுப்புவோன். 

In-cens’o-ry, s. (see Censer.) grup 
ட்டி, தூபக்கலசம். 

In-cen'tive, s. தரண்டுநிறது, மூட்டுற 
அ, எழுப்புறெது, மொக்கம், aa 
வது. 

In-cen'tive, a. தாண்டுதிற, 
os Nw uss) Sm. 

In-cep'tion, s. அவக்கம், ஆரம்பம், மு 
கனை. 

In-cep'tive, a. அவக்கமான, முகனையா 
ன; ஆரம்பமான. 

In-cep'tor, s. அவக்குவோன், ஆரம்பிப் 
பொன. 

In-cer-a'tion, s. மெழுகடைத்தல், மெ 
ழுகு பூசுதல். 

In-cer'ti-tude, s. சக்தேகம், ஐயம், சமு 
ச்சயம். 

In-ces'sant, a. இடைவிடாத, ஓயாத, 
ஒழியாத, தடைப்படாத, நிதமுமு 
ள்ள. 

rain, சோனை, சோனாம்மரி் விடாம 
மை. 

விழிப்பின்மை, 
பராக்குக்குண 

aay ln, 
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In-ces'sant-ly, adv. ஓயாமையாய், ஓ 
யாமல், இடைவிடாமல். 

Incest, s. முறைகெட்டபுணர்ச்கி, மு 
றைகெட்டகலப்பு. 

In-cest'u-ous, a. முறைகெட்டபுணர்ச் 
சியுள்ள. 

marriage, முறையில்லாக்கவியாணம், 
முறையில்லாவிவாகம். 

In-cest'u-ous-ly, adv. முறையற்றபுண 
ர்ச்சியோய். 

In-cest'u-ous-ness, s. முறையில்லாச்ச 
டங்குசெய்கை. 

Inch, 5. அங்குலம், விரலிடை. 
In'cho-ate, a. தவங்னெ, கையிட்டுக் 
சொண்ட. 

In'cho-ate-ly, adr. தவக்கமாய், ஆரம் 
பமாய், தொடங்கி, 

In-cho-a'tion, 8. துவக்கம், ஆரம்பம், 

DESO, தலைவைக்கை. 
In-cho'a-tive, a. அவக்கமுள்ள, ஆரம்ப 

முள்ள. 
In'ci-dence, s. தற்செயல், இடைச்சம் 

பவம், இடைச்சங்கதம். 
: angle of, கோடி,அட்சகன்னகோட்., 

In'ci-dent, s. காரியம், உபகாரியம், தற் 
செயல், சம்பவம். 

In'ci-dent, a. தற்செயலான. 
In-ci-dent’al, a. தற்செயலான, தற்செ 

யலாய்ச்சம்பவித்த, இடையிலேசம் 
பவித்த. 

In-ci-dent’al-ly, adv. தற்செயலாய், இ 
டையிலே. 

In-cin’er-ate, v. a. சாம்பராக்குதல், நீ 
DNS, பஸ்மமாக்குதல், ததித்தல். 

In-cin-er-a'tion, s. fீற்றுகை, பஸ்மமா 
க்குகை. 

In-cip'i-en-cy, s. தொடக்கம், ஆரம்பம், 

In-cip'i-ent, a. தொடக்கமான, அடியி 
டுறெ, அடிகோலுநிற,தொடங்கு இற. 

In-cise’, v. a. வெட்டெல், குடைதல். 
In-cis'ion, s. Ea, குத்து, வெட்டி, 

In-ci'sive, a. வெட்டுதிற, நறுக்கு, 
teeth, முன்வாய்ப்பல். 

In-ci'sor, 8. முன்வாய்ப்பல். 

In-ci'sor-y, a. முன்வாய்ப்பலலால்சறு 
க்குதிற, | 

In-cis'ure, s. வெட்டு, 
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In-ci'tant, 5. தூண்டி, தூண்டுகோல், a 
வுவது. 

In-ci-ta’tion, வத எழுப்புவ 
In-cite'ment, ௮, எண்ணத்தையி 

யக்குவது, எவுங்காரணம், முகாந்திர 
ம், கோக்கம், அருட் 

In-cite’, v. a. ஏவுதல், எழுப்புதல், மூ 
ம், அண்டிதல், இயக்குதல், தை 
ரியப்படுத்தல், முயற்றுதல், 

தூண்டுகோல், தூண் 
வோன். 

In-civ'il, a. (see Uncivil.) அவமரியா 
தையுள்ள, அனாசாரமமுள்ள. 

In-civ/il-i-ty, s. அவமரியாதை, அபகார 
ம், அனாசாரம், அராசாரம். 

In- clasp’, v. & பதித்தல், இறுக்கிப்பி 

டித்தல். 
In'cla-va-ted, a. உரமாய்ப்பிடித்த, 9 

அகப்பிடித்த. 
In-clem’ en-cy, 5. கொடுமை, கமமை, 

கடினம், பதமையின்மை, இரக்கமி 
ன்மை. 
storminess, கொந்தளிப்பு, மழைக்கு 
ணம், மந்தாரம், மூய்சாப்பு, தளம். 

In-clem’ent, a. கெரடுமையான, கொர் 
தீளிப்பான, களமான. : 

In-clin'a-ble, a. சராயக்கூடிய, பிரிய 
ப்படக்கூடிய. 

In-clin-a'tion, 8. சாய்மானம், சார்பு, ௪ 
May. 
as leaning, ஒருச்சாய்ப்பு, சாய்தல், 
சாய்வு, சரிவு, சார்பு, சாய்மானம். 
mental, விருப்பம், ஆசை, கருத்து, 
மனச்சார்பு, இச்சை, மனவாஞ்சை. 
of amagnetic needle, eழ்சச, சாய்வு. 
of a planet, சரய்கை. 
of a planet’s orbit, Lzwru wi, 

In-clin'a-to-ry, a. சாய்வான, சார்பான, 
ஒருத்தலையான, சாயுந்தன்மையுள்ள. 

In-cline’, v. a. சாய்த்தல், சரித்தல், ஒரு 
ச்சாய்த்தல், வளைத்தல். 

the ear, செவிசாய்த்தல், செவிகெ 
டுத்தல். 

the head, தலைகுனித்தல், தலைசாய்த் 

தல்; தலைதாழ்த்தல், தலைபணித்தல். 
In-cline’, Vv. ௩. சாய்தல், சதன்; சரித 

ல், தாழ்தல். 
to, கருத்துக்கொளவ், இணங்குதல். 
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In-clin’ed, a. சரிக்க, சாய்ந்த. 
plane, சாய்வு, இறக்கம். 

In-clin’er, s. சராய்ந்தகுரியகடிகாரம். 
In-clois'ter, v.a. (see Cloister.) சன்னி 

யாசிமடத்தில்விடெல். 
In-close’,». a. அடைத்தல், eo Duco 

தீதல்; வளைத்தடைத்தல்; சூழ்தல். 
in an envelop, உறையிலவிடுதல், உள் 
ரூறவைத்தல். 

In-clos'ed, a. அடைத்த, குழப்பட்ட, 
உள்ளடக்கப்பட்ட. 

In-clos'er, s. உள்ளடக்குபவன், அடை 
ப்பவன். 

In-clos'ure, 8. அடைப்பு, கொல்லை, கூ 
டு, உள்ளடக்கப்பட்டது, உறை. 

In-clide’, v. a. அடைத்தல், அகப்படு 
த்தல், உட்படுத்தல், அடக்குதல். 

to be included, அடஙகGEுதல், உட்ப 
டுதல். 

In-cli'sion, s. உள்ளடக்குகை, உள்ள 
டங்குகை, அடைப்பு. 

In-cli'sive, a. அடங்கிய, உள்ளான, 
மொத்தமான. 

In-cla’sive-ly, adv. உள்ளடக்கமாய், 
மொத்தமாய். 

In-co-ag’u-la-ble, a. உறையாத, திரள 
க்கூடாத. 

In-cog’, adv. மறைவாய், கரவாய், மா 
ரீசமாய், ஒளிப்பாய். 

In-cog'i-tan-cy, 8. புத்திக்குறைவு, எண் 
ணமில்லரமை, சிந்தனையில்லாமை. 

In-cog’i-tant, நினையாதிருக்கி 
In-cog’i-ta-tive, ‘ ற, சிந்தியாத, a 

ண்ணமற்ற, 
In-cog'ni-to, adv. மறைவாய், இரகசிய 

மாய், ஒளிப்பாய், மாரீசமாய். 
In-cog’ni-za-ble, a. அறியக்கூடாத. 
In-co-hér'ence, சேராமை, GPa 
In-co-hér'en-cy, ப் ¢ வாமை, பொரும் 
தாமை, இசையாமை. 
as incongruity, பேதம், ஒவ்வாமை, 
பின்னம். 

In-co-hér'ent, a. பிரிந்த, விட்ட, ஒவ் 
வாத; இசையாத. 

In-co-hér’ent-ly, adv. ஒவ்வாமையாய், 
இசைவின்மையாய், பேதமாய். 

In-com-bust-i-bil’i-ty, 8. எரியாமை, & 
ப்பிடியாமை, தீப்பற்றாமை. 
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In-com-bust'i-ble, 4. செருப்புப்பற்றா 
த, எரியாத, SHESERLIS. 

In-com-bust'i-ble-ness, s.. ஏரியாமை, 
நரெருப்புப்பற்றாமை. 

In'come, s. ஆதாயம், ஊதிபம், வரத்து, 
வரவு, வருமானம், உழைப்பு, பேறு, 
and expense, வரவுசெலவு. 

In'com-ing, 8. வரவு, இலாபம், ஆதாயம். 

In-com-men-su-ra-bil’i-ty, அளவி 
In-com-men’su-ra-ble-ness, ”" : லொவ் 

வாமை. 
In-com-men'su-ra-ble, a. அளவிலொவ் 

வாதிருக்கற, 
In-com-mdde’, v. a. அலைக்கழித்தல், கு 

ழப்புதல், அபசாரம்பண்ணுதல், ௨ 
லைத்தல், தலையடிபண்ணாுதல். 

In-com-m0'di-ous, a. வசதியற்ற, கலக் 
கமான, அலைக்கழிவான. 

In-com-m6'di-ous-ly, adv. வ௪தியீனமா 
ய்; ஒல்வாமையாய், அலைக்கழிவாய். 

In-com-mo'di-ous-ness, வசதியின் 
In-com-mod’i-ty, sf மை, ஒவ் 

வாமை, தகாமை. 
In-com-mu-ni-ca-bil’i-ty, அறிவி 
In-com-mu'ni-ca-ble-ness, * 2 க்கக்கூ 

டாததன்மை, சொல்லிக்சொடுக்கக் 
கூடாததன்மை. 

In-com-mu’ni-ca-ble, a. ொல்லக்கூ 

டாத, அறிவிக்கக்கூடாத. 
In-com-mu'ni-ca-bly, adv. சொல்லக்கூ 

டாமையாய். 
In-com-mi'ni-ca-tive, a. சொல்லவொ 

GOT GO) F « 
In-com-mut-a-bil’i-ty, i ? மாற்றக்கூ 
In-com-mit'a-ble-ness, " § agg or 

மை, வேறாக்கக்கூடாதது. 

In-com-mit'a-ble, a. மாற்றக்கூடாத. 
In-com-pact’, a. இறுக்கயில்லாத, நொ 

ய்தான, அகைவான. 
In-com'pa-ra-ble, a. ஒப்பில்லாத, உவ 

மையற்ற, நிகரற்ற. 

In-com’pa-ra-bly, adv. ஒப்பின்றி, நிக 
ரில்லாமல். 

In-com-pas'sion-ate, a. உருக்கமில்லா 
த, தயையில்லாத. | 

In-com-pas’sion-ate-ly, adv. உருக்கமி 
ன்றி, தயையின்றி. 

’ E3t 
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In-com-pas'sion-ate-ness, s. உருக்கமி 
ன்மை, இரக்கமின்மை. 

In-com-pat-i-bil’i-ty, s. ஒவ்வாமை, பி 
ரிவினை, பொருத்தமின்மை, இசை 
வின்மை. 

In-com-pat'i-ble, 4. ஒவ்வாமையான;, 
பொருந்தாமையான, தகாமையான, | 
S515, இசைவில்லாத. 

In-com'pe-ten-cy, 8. Gை 
மை, ஏலாமை, கூடா 
மை, தீகாமை. 

In-com'pe-tent, a. கGறைவான, தகாத, 

தாழ்ச்சியுள்ள, இயலாத, 
person, இயலாதவன், ஒண்ணாதவன்; 
தகாதவன், ஏலாதவன. 

In-com’pe-tent-ly, adv. தாழ்ச்சியாய், த 
காமையாய், குறைவாய், இயலாமை 
யாய், ஏலாமையாய். 

In-com-pléte’, a Gறைவான, எச்சமா 
ன, பூரணமற்ற, குறைச்சலான. 
tobeincomplete, குறைதல்,எஞ்சுதல், 

In-com-pléte'ness, 8. குறைவு, பூரணமி 
ன்மை. 

In-com-plex’, a. கலவாத, சங்கரப்ப 
டாத, கலப்பில்லாத, 

In-com-pli/ance, s. இணங்காமை, சம் 
மதியாமை, இசையாமை. 

In-com-pli'ant, a. இணங்காத, சம்மதி 
யாத, இடங்கொடாத. 

‘ In-com-pos'ite,a.தணித்த, கலப்பில்லாத. 
Im-com-pos'si-ble, a. கூடாத. 
In-com-pre-hens-i-bil’i-ty, s. அறியக் கூ 

வு; இயலா 
ம; ஒண்ணா 

டாமை, மட்டிடக்கூடாமை, புலாதி 
தம், அறிவுக்கெட்டாமை. 

In-com-pre-hens'i-ble, a. wvL்L i க்கூ 
டாத, மனாததமான. 

In-com-pre-hens'i-ble-ness, s. புலாதத 
ம், அப்பிரமேயம். 

In-com-pre-hens'i-bly, adv. புலாததமா 
Wy மட்டிடக்கூடாமையாய். 

In-com-pre-hens'ive, 4. wil 9 டக கூ 
டாத, சுருக்கமான. 

In-com-press-i-bil'i-ty, 8. அமராததன் 
மை, அமாத்தப்படாமை. 

In-com-press’i-ble, a. அமாத்தக்கூடா 

த; அமராத, சுறாங்காத. 
In-con-céal’a-ble, a. vமறைக்கப்படக்கூ 

டாத, ஒளிக்கப்படக்கூ டாத, 
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In-con-céiv'a-ble, a. எண்ணத்துக்கெ 
ட்டாத, மனதுக்கெட்டாத. 
to be inconceivable, எண்ணிறத்தல், 
மனதுக்கெட்டாதிருத்தல். 

In-con-céiv'a-ble-ness, s. அறியக்கூடா 
மை, மனதுக்கெட்டாமை. 

In-con-céiv'a-bly, adv. புத்திக்கெட்டா 
மையாய், மனாதீதமாய். 

In-con-cep'ti-ble, a. மனதுக்கெட்டாத, 
மனாததமான. 

In-con-cli'sive, a. முடிவற்ற, திர்ப்பற் 
ற, சம்தேலஙு்ளன்! அசாத்தியமுள்ள. 

In-con-clu'sive-ly, adv. Sirus பில்லாமை 
யாய், முடிவில்லாமையாய். 

In-con-cli'sive-ness, s. பேதாநியாயம், 
தீர்ப்பில்லாமை, அசாத்தியம். 

In-con-coct’ed, a. Cரaணியாத, & of 
யாத. 

In-con-dens’a-ble, a. உட்செலுத்தக்கூ 
டாத, அமுக்கக்கூடாத, 

In-con'dite, a. மரண்டான ஒழுங்கற்ற. 
In-con-form’i-ty, 8. ஒவ்வாமை, ஒத்தி 

ராமை, இணங்காமை. — 
In-con-geal’a-ble, a4. உறையக்கூடாத. 
In-con-ge-ni-al’i-ty, s. பொருந்தாமை, 

பகைமை, ஒவ்வாமை, விபட்சம். 
In-con’gru-ence, பொருந்தாமை, 
In-con-gri'i-ty, ~~ : பேதம், பகை 

மை, இணக்கமின்மை, ஒவ்வாமை. 
In-con’gru-ous, @. தகாத, ஒவ்வாத பொ 

ரும்தாத, இசையாத. 

In-con'gru-ous-ly, adv. சகாமல், இசை 
யாமல், பொருந்தாமல், ஒவ்வாமல். 

In-con-nec'tion, 8. சம்பந்தமின்மை. 
In-con’scion-a-ble, a. இதாகிதமற்ற, & 

ன்மைதிமையறியாத. 
In-con'se-quence,s. முகாந்திரமின்மை, 

திர்ப்பின்மை. 
In-con-se-quen’tial, a. ஒவ்வாத, அற்ப. 
In-con-sid’er-a-ble, a. அற்பமான, சிறு 
மையான, சொற்பமான. 

In-con-sid’er-a-ble-ness, 5. அற்பம், 
சொற்பம். 

In-con-sid’er-a-cy, s. Ai்தனையின்மை. 
In-con-sid’er-ate, a. எண்ணாமையான, 
எண்ணங்கெட்ட, சிந்தனையில்லாத. 

| In-con-sid’er-ate-ly, adv. eஎழுந்தபடி, 
நேர்ந்தப்டி,எண்ணாமல்,கவலையின்றி. 
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In-con-sid'er-ate-ness, 8. எமழுந்தமான 
ம், எண்ணிக்கையின்மை. 

_In-con-sid-er-a'tion, s. Sயrனமின்மை, 
புத்திமீனம், யோசனையின்மை, உண 
ர்ச்சியின்மை, ஆய்ந்தறியாமை. 

In-con-sist’ence, ஒத்திராமை, ஓ 
In-con-sist'en-cy, é Siler பொ 

ருந்தாமை, எகதேசம், பேதம், இசை 
யாமை, இணங்காமை. 

In-con-sist'ent, a. ஒவ்வாத, இசையாத , 
இணங்காத, விபட்சமான, பொரும் 

தாத, ஒண்ணாத. 
In-con-sist'ent-ly, adv. ஒவ்வாமையாய், 

இசையாமல், பொருந்தாமல். 

In-con-sol’a-ble, a. ஆரறுாததுக்கமான, 
அதிவிசாரமான, தணியாதவியாகுல 
முள்ள, ஆற்றொண்ணாத. 

In-con-sol'a-bly, adv. அதிவிசாரமாய், 
ஆற்ரொனாமையாய். 

In-con'so-nan-cy, 8. இசையிலொவ்வா 
மை. 

In-con-spic’u-ous, a. தெளிவில்லாத, 
தஅலக்கமில்லாத. 

In-con’stan-cy, s. நிலைநில்லாமை, உறு 
. தியின்மை, நிலையாமை. - 

In-con'stant, a. ந’axையாமையான, நிலை 

யற்ற, உறுதியற்ற, அசைவுள்ள. 
In-con'stant-ly, adv. nிலையின்றி, அசை 

வுள்ளதாய். 
In-con-sim'a-ble, a. அழியாத, நிருா 

சமான, ததிக்கப்படக்கூடாத. 
In-con-test'a-ble, a. பசகுசொல்லக்கூ 

டாத; எதிர்ப்பேசக்கூடாத, தெளி 
வான, சந்தேகமில்லாத. 

In-con-test’a-bly, adv. எதிர்ப்பே சக்கூ 
டாதவிசமாய், தெளிவாய். 

In-con-tig’u-ous, a. புறங்கலான, வி 
பட்சமான, தொலைத்த, தூரமான. 

In-con'ti-nence, . இச்சைஅடக்க 
3. ' ; 

In-con’ti-nen-cy, ‘ மின்மை, விரத் 
தமின்மை, விரகதாபம். 

In-con'ti-nent, ad. அடக்கமற்ற, OU 
பாடில்லாத, அூர்த்தத்தனமான. 

Incon'ti-nent-ly, adv. அடங்காமை யா 
ய், விரத்தயின்றி. 

In-con-trol'la-ble, a. ஆளப்படக் கூ 

டாத; அடக்கககூடாத. 
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ln-con-trol'la-bly, adv. ஆளம்படக்கூ 
டாமல், ௮டங்காமையாய். 

In-con-tro-vert'i-ble, a. புரட்டக்கூடா 

த, போக்கடிக்கக்கூடாத, எதிருரைக் 
கக்கூடாத, ஆட்சேபிக்கக்கூடாத. 

In-con-tro-vert'i-bly, adv. மாற்றக்கூடா 
தீவிதமாய், பிரதிவாதமில்லாமல். 

In-con-vén'ience, தகாமை, 
In-con-vén‘ien-cy, ~" sents 

வ்வாமை, சாவகாசமின்மை. 
In-con-vén’ient, a. தகாத, வசதியற்ற, 

சமயயில்லாத, சாவகாசயில்லாத, 
In-con-vén’ient-ly, adv. வசதியீனமாய், 

தொந்தரவாய்,; சாவகாசமில்லாமல். 
In-con-vers'a-ble, a. கூச்சமுள்ள, கோ 

ழையுள்ள. 

OU F 

2 

{ In-con-vert'i-ble, a. மாற்றக்கூ டாத. 
In-con-vin'ci-ble, a. உணர்த்தக்கூ டாத, 

உணமரமாட்டாத, ஒப்பனையெடுத்துக் 
கொள்ளாத, சம்மதியாத. 

In-con-vin'ci-bly, adv. உணர்த்தக்கூ டா 
தவிதமாய், சம்மதிக்கக்கூடாத 
விதமாய், ஒம்படக்கூடாதவிதமாய். | 

In-cor'po-ral, a. (see Incorporeal.) தே 

கமில்லாத, அரூபமான, சத்தான. 
In-cor-po-ral’i-ty, s, சliீமின்மை, சித்து. 

‘In-cor'po-ral-ly, adv. சடமின்றி, ஆவி 
யாய், சித்தாய், அரூபமாய். 

In-cor'po-rate,v. a. பொருத்துதல், திரட் 
டுதல், கலத்தல், கூட்தெல், சேர்த்தல். 
to be incorporated, சேர்தல், இள 
தல், ROSA, கலத்தல். 

In-cor'po-rate, a. கூட்டப்பட்ட, இ 
ணெந்த, பந்துக்கட்டான. 
body, ஒப்பந்தகாரர். . , 

In-cor-po-ra'tion, 8. கூட்டம், சங்கம், 

ஒப்பந்தம், இசைவு, சம்பந்தம். 
act or charter of incorporation, தத் 
அவப்பட்டயம், தத்துவசாதனம். 

In-cor-po're-al, a. ஏசரீர, அரூப, AS 
தான, சட.மற்ற. 
being, அசரீரி,சத்து, சத்துப்பொருள். 

In-cor-po're-al-ly, adv. சடமின்றி, ஆ 
வியாய், அரூபியாய். 

In-cor-po-ré'i-ty, s. அரூபம், இத்து. 
In-cor-rect', a. பிழையான, தப்பான, 

திருத்தமில்லாத, உண்மையற்ற, ஙி 
யாயமற்ற. 
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In-cor-rect'ly, adv. பிழையாய் தப்பா 
ய், பொய்யாய், நியாயவீனமாய். 

In-cor-rect'ness, 8. பிழை, சப்பு, நியா 
யலீனம், தவறு. 

In-cor'ri-gi-ble-ness, } சீர்ப்படா 
In-cor-ri-gi-bil’i-ty, மை; Nims 
தாமை, கெட்டதன்மை. 

In-cor'ri- gi-ble, a. ந்த், திரு 
த்ீதப்படக்கூடாக. = 

In-cor'ri-gi-bly, adv. இருத்தப்படக்கூ 
டாமையாய், கேடாய். 

In-cor-rupt’, அழியாமையான, 
In-cor-rupt'ed, a. அழிவில்லாத, ௬௪ 

தீதமான, பழுதில்லாத, நிருமலமான. 
In-cor-rupt'i-ble, a. Aதைவுறாத, பழு 

தாகாத, அழிவில்லாச. 
upright, நீதிரெர்மையுள்ள, நிதான 
மான. 

In-cor-rupt'i-ble-ness, . 1 அழிவின் 
In-cor-rup’tion, 4 மை,மாசுப 

டாமை, கெடாததன்மை, si poe | 
மை. 

‘ In-cor-rupt'ive; a. அழியாத, கெடாத, 
பாழ்படாத. 

In-cot-rupt'ness, s. அழிவின்மை, மன 
ச்சுத்தம், நாணயம், உண்மை. 

In-cras'sate, v. a. தடிக்கப்பண்ணுதல், 

பலப்பித்தல், கடுத்தமாக்குதல், கன 
மாக்குதல். 

In-cras'sate, a. $19.55, கனமான. 

In-cras-sa'tion, 8. கடுத்தமாக்குகை, ப 

லப்பிப்பு, தடிக்கப்பண்ணுகை. 
In-cras'sa-tive, a. தடிப்பாக்குதிற, 
In-créase’, s. வளர்ச், மிகுதி, பெருக் 

கம், அதிதரிப்பு, கதிப்பு, உயர்வு, வ 

iby, தேற்றம், 
In-créase’, v. a. அதிகப்படுத்துதல்; பெ 

ருக்குதல், உயர்த்தல், கூட்கதெல், ஏ 

ற்றுதல், விருத்தியாக்கல். 
In-créase’, v. n. அதிகப்படுதல், அதிக 

ரித்தல்; பெருகுதல், உயர்தல், LB) GF 

சுதல், வர்த்தித்தல், ஒங்குதல், கதித்த 
ல், கூதெல், தழைத்தல். 
by propagation, பல்குதல், மல்குதல், 

வர்த்தித்தல், பெருகுதல், மிகுத்தல். 
In-créas'er, s. அதிகப்படுத்துவோன், வி 

ருத்தியாக்குவோன், ரகு 
வோன். 
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In-créas'ing, s. விருத்தியாகிற, வளரு 
திற, அதிகப்படுறெ. 

In'cre-ate, (see Uncreated.) A. 
In'cre-a-ted, ட்டிக்கப்படாத, சுய 

ம்பாயிருக்கிற . 
In-cred-i-bil'i-ty, s. sம்பப்படக்கூடா 
ததனமை, விசுவாசிக்கப்படக்கூடா 
ததன்மை. 

In-cred'i-ble, a. sம்பப்படக்கூடாத. 
temerity, எண்ணாத்துணிகரம், எடுத்த 
டிமடக்கு. 

In-cred'i-bly, adv. sம்பப்படக்கூடா 
மையாய். 

In-cre-du’li-ty, / ஐயம், நம்பிக் 
In-cred’u-lous-ness, ©" § சையீனம், + 

முச்சயம், சந்தேகம். 
In-cred'u-lous, a. sம்பிக்கையற்ற, £6 
தேகமான, சமுச்சயமான. 

In'cre-ment, s. பெருக்கம், வளர்ச்ி,ம 
Ma, பலுகல், பொலிவு, JHUsSW. 

In-cres'cent, a. warp, ae 

இற, தழைத்த. 
In-crust’, ». இட்டத்தால்மூடுதல், ட் 

டம்பிடித்தல், களங்கம்பிடித்தல், ஆ 
டைபற்றுதல். 
as ௨ sore, அயறுபிடி த்தல். 

In-crust'ate, v. a. ஆடைபிடித்தல், ட் 
டம்பிடித்தல். 

In-crust-a'tion, s. ட்டம், ஆடை; ௮ 
யறு. 

In'cu-bate, v.n. அடைகாத்தல், அடை 
கடத்தல், அபயங்காத்தல். 

In-cu-ba'tion, s. அடைகாப்பு, அடை 
கிடக்கை, அபயம். 

In'cu-bus,s. அமுக்கிப்பேய்,அமுக்கன். 
In-cul'cate, v. a. படிப்பித்தல், கற்பித்த 

ல், உணர்த்தல். 
In-cul-ca'tion, s. படிப்பிப்பு; போதனை, 

கற்பிப்பு. 
In- -cul'pa-ble, a. குற்றமில்லாத, குதிறச் 

சாட்டில்லாத. 
In-cul'pa-ble-ness, s. கற்றமின்மை, கு 

ற்றச்சாட்டின்மை. 
In-cul’pa-bly, adv. கற்றி GFP 

ச்சாட்டின்றி, : 
In-cul'pate, v. a. குற்றஞ்சாட்தெல்)கு 

தறஞ்சார்த்துதல். 
In-cul’pa-to-ry, s. GP ற்றஞ்சார்த்துறெ. 
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In-cum'ben-cy, s. படுக்கை, சாய்வு, ஆ 

ட் சியிலிருக்கை. 

as resting, பெறுப்பு, தாக்கம், சுமை, 

பாரம், கடமை. 

as possession, ஆட்சி. 

In-cum’bent, s. sடனOாளி, உரித்தாளி, 

பொறுப்பாளி, உத்தரவாதி, ஆட்சிக் 

காரன். 

Tn-cum’bent, «. கடமையான, பொறு 

ப்பான; உரிமையான, மேல்விழுந்த. 

In-cum’ber, v. a. சமத்துசல், பொறுப் 

Issa, சிக்குப்பண்ணுதல், தோர்த 

ரைப்படுத்தல். : 

to be incumbered, சமத்தல், FuGs 
ல், தொந்தரைப்படதெல். 

In-cum’brance, s. சமை, பொறுப்பு, த 

டை, பிசகு; தொந்தரை, சிக்கு. 

In-cum’brous, a. தெொந்தரையான, பா 
ரமான. ee 

In-cur’, v. ௫. வருவித்தல், உண்டாக்கு 

தல்,எதுவாக்குதல், உரித்தாக்கிக்கொ 

ள்ளுதல், உள்ளாக்குதல். 

displeasure, வெறுப்படைதல்; பழி 
ப்பதெல். 

expense, செலவுபிடித்தல், செலவு 
பொறுத்தல். 

responsibility, உத்தரவாதியாக்கல், 

பொறுப்புக்கொள்ளல். 

to be incurred, சமத்தல், பொறுத்தல். 

In-cur-a-bil’i-ty, 8. மரற்றக்கூடாமை, 

சுகப்படாமை, சீர்ப்படக்கூடாமை. 

In-ctr'a-ble, a. சுகப்படக்கூ டாத, சொ 
ஸ்தமாக்கக்கூடாத;,பரிகரிக்கக்கூடா 

த, சீர்ப்படாத. 

disease, தராவியாதி, தீராப்பிணி, மா 
ருரோய். 

In-ciir’a-ble-ness, 8. சsப்படாமை, 

சொஸ்தப்படாமை. 

In-cur'a-bly, adv. சுகப்படாமையாய், 
. சுகப்படுத்தக்கூடாமல். 

In-cu-ri-0s'i-ty,s.ததனலினம், பராக்கு. 
In-cd'ri-ous, a. ததனமற்ற, பராக்குள் 

ள், கவலையற்ற. 

In-ci’ri-ous-ly, adv. பரரக்காய், கவலை 
யின்றி. 

In-ct'ri-ous-ness, 5. பாக்கு. 
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| In-cur'sion, s. பகைவர்காட்டுக்குட்செ 
ல்லுகை, நாட்டெகுட்பகைவர்செல் 

லுகை, கொள்ளையாடப்புகுதல், G 

றையாடஈ௩கர்பிரவேசித்தல். 
In-curv'ate, v. a. வளைத்தல், வில்வளை 

வாக்கல், தனுவடிவாக்கல். 

In-curv-a’tion, aed வில்வளைவு, உள்வ 
In-curv'a-ture, * 4 Caray, கவிப்பு;கு 

ணிப்பு, வளைப்பு. 
In-curve’, v. a. வளைத்தல், வில்வளைவா 

க்கல். 
In-curv'i-ty, 5. வில்வளைவு, a Zora}. 
In-dart’, v. ௧. உருவப்பாய்ச்சுதல், உள் 

ளிதெல், 
In-debt’, v. a. கடன்படதெல். 
In-debt’ed, part. கடன்பட்ட. 

In-debt’ed-ness, s. கடமை, இருணத்து 

வம். 
In-de’cen-cy, s. சேட்டை, தகாதநடை; 

அவமரியாதை, தகாமை, அராசாரம், 

வெட்கக்கேடு, அபசாரம். 

In-de'cent, a. தராசாரமுள்ள, தப் பறை 

யான, சேட்டையுள்ள. 

exposure, கொச்சைத்தனம், கெட்ட 

பரிமாற்றம், அராசாரம். 
act, கொச்சைத்தொழில், கெட்டசெ 
‘WES. 
language, இடக்கர், அசப்பியம், தூ 

ணவார்த்தை. 

In-dé'cent-ly, adv. அவ மரியாதையாய், 
அவலட்சணமாய்,வெட்கக்கேடாய். 

In-de-cid‘u-ous, a. வாடாத, வாடிவி 

rg. 
In-dec'i-ma-ble, a. பத்திலொன்றுகட 
மைகொடாாத. ‘ 

In-de-cis'ion, s. தீர்ப்பின்மை, இரும 
னம், சந்தேகம். 

In-de-ci'sive, a. தீர்ப்பற்ற, தீர்மானமற் 

ற, இருமனமுள்ள, சந்தேகமான. 

In-de-ci'sive-ly, adv. தர்ப்பின்றி, #6 
தேகமாய், இருமனமாய். A 

In-de-ci'sive-ness, 8. ர்ப்பின்மை, தீர் 
மானமின்மை. 

In-de-clin‘a-ble, a. வேற்றுமையுருபே 
ற்றப்படாத. 

In-de-clin'a-bly, adv, வேற்றுமையுரு பி 
ன்றி, 
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In-de-co'rous, a. அனாசாரமுள்ள, அவ | 
மரியாதையுள்ள, நாகரீகமில்லாத. 

In-de-co'rous-ly, adv. அனmாசாரமாய், & 
ழுங்னமாய், ௮வமரியாதையாய். 

In-de-co'rous-ness, அனாசாரம், த 
In-de-co'rum, ‘a ‘ காமை, முறை 

யின்மை, ஒழுங்கின்மை. 
In-deed’, adv. மெய்யாக, உண்மையா 

க, நிச்சயமாக. 
asan exclamation, ஓகோ மெய்தானா. 

In-de-fat'i-ga-ble, a. இளைப்பில்லாத, 
தொய்வில்லாத, 'சலியாமையான, 
சோர்வில்லாத, சாக்கிரதையான. 
effort, விடாமுயற்இ. 
energy, சோர்வில்லாமுயற்9; சலியா 
முயற்சி, தாளாண்மை. 
perseverance, LIப்பிடி, வ் 

ந்தேற்றி, 
In-de-fat'i-ga-ble-ness, s. Cental var 

மை, சவியாமை. 

In-de-fat'i-ga-bly, adv. சோர்வின்றி, 
தொய்வின்றி, சலியாமல். 

In-de-féas-i-bil'i-ty, s. கதோற்கக்கூடாத 
தன்மை, சித்தியுள்ளதன்மை. 

In-de-feas'i-ble, a. குனியமாக்கக்கூடா 
த, சபலத்துவமான,  அவமாக்கக்கூ 

டாத. 
In-de-feas'i-bly, adv. அவமாக்கக்கூடா 

தவிதமாய், : 

In-de-fect-i-bil'i-ty, s 

நிறைவு; பூர்த்தி. 
In-de-fect'i-ble, a. குறையாத, தவறாத, 

குன்றாத. 
In-de-fect'ive, a. பூரணமான, குறைவி 

ல்லாத, நிறைவுள்ள. 

In-de-fens-i-bil'i-ty, s. srாக்கக்கூடாதத 
ன்மை, நிலைப்படக்கூடாததன்மை. 

In-de-fens'i-ble, a. பாலிக்கக்கூடாத, நி 
லைப்படக்கூடாத; காக்கக்கூடாத. 

In-de-fens'ive, a. srாவலில்லாத. 

In-de-fi'cient, a. கிறைவுள்ள, குறைவ 

ற்ற, பூர்த்தியான. 
In-de-fin'a-ble,a.பயன்சொல்லக்கூடா 

> அருத்தஞ்சொல்லக்கூடாத, HG 
ம்பொருளான. 

In-defin-ite, a. Denon, எல்லையற்ற, 
திட்டமற்ற, ரோக்கமில்லாத. 
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article, சராமானியவிடைச்சொல், ௬ 
ட்டிவியடை. 
pronouns, சுட்டாப் பிரதிப்பெயர். 

In-defin-ite-ly, adv. ஒன்றையுஞ்சுட் 
டாமல்,ரோக்கமின்றி, நிச்சயமின்றி. 

In-def'in-ite-ness, s. வரையறையின் 
மை, நிலைபரமின்மை, நோக்கயின் 
மை, குறிப் பின்மை. 

In-de-lib’er-ate, a. Ai Dunas, எழுந்த 
மானமுள்ள. 

In-del-i-bil'i-ty, s. அழிக்கக்கூடாமை, 
அடைக்கக்கூடாமை, 

In-del'i-ble, a. அழிக்கப்படக்கூடாத, 
மங்காத, அடைக்கக்கூடாத. 

In-del’i-bly, adv. தடைக்கப்படக்கூ 
டாமையாய், மங்காமல். 

In-del'i-ca-cy, s. srாணக்கேடு, அனாசார 

ம், சுகர்தமின்மை, கொச்சைத்தனம். 
In-del'i-cate, a. கொச்சையான, அவம் 
ரியாதையான, கூச்சமற்ற, நாகரீகமி 
Vers. 

In-del'i-cate-ly, adv. அவமரியாதையா 
ய், நாகரீகயின்றி. 

In-dem-ni-fi-ca'tion, 8. உத்தரவாதம்ப 
ண்ணுகை, பிணைப்படுகை, பாத்தி 
யமாகை. 
letter of, பரத்தியசாதனம்,பிணையுறுதி 

In-dem'ni-fy, v. a. உத்தரவாதம்பண்ணு 
தல், ஈகெட்டுதல், ஈபெண்ணுதல், 
for damage, சேதயிறுத்தல், நட்டமி 

DESO. 
In-dem‘ni-ty, s. உத்தரவாதம், பிணை, 

ஈடு, பாத்தியம். 
In-de-mon'stra-ble, a. உரு பிக்கக்கூடா 

த, மெய்ப்பிக்கக்கூடாத, சாதிக்கக் 
கூடாத, சாத்தியமற்ற. 

In-den-i-za'tion, s. தேசசுதந்தரபாத்திய 
னக்குகை, சேசசுதந்திரசாதனம். 

In-den’i-zen, v.a. தேசசுதந்தரபாத்திய 

னாக்குதல். 
In-dent’, s. வெட்டு, முத்திரைச்சுவடு, 
In-dent’, v. a. கருக்குக்கொத்துதல், ௮ 

ரங்கொத்துதல். 
to bind out, ஒப்பந்தமுறிகொடுத்தல், 
உடன்பிடிக்கைச் £ட்டுக்கொடுத்தல். 

In-dent-a'tion, 8. பதிப்பு, பதிவு, பல், 
கருக்கு. 

In-dent'ure, s. ஒப்பந்தச்சட்டு, 



IND 

In-de-pend’ence, 
In-de-pend’en-cy, 

ம்பு. 

In-de-pend’ent, a. சயானமான, தன் 
னிட்டமான, சுயம்பான. 
றற,சுயாதனன்,ந௩டுவுநிலையுள்ளவன் 
sovereign, ஏazக்கிராதிபதி, சுயாதி 
பதி, ஏகாதிபதி. 
sovereignty, சயாதிபச்தியம். 

In-de-pend’ent-ly, adv. சனியே, eur 
னமாய், இட்டமாய், தானாம். 

In-de-priv’a-ble, a.  அற்றுப்போகப்ப 
ண்ணக்கூடாத. 

In-de-scrib’a-ble, a. சொல்லமுடியாத, 
சொல்லியடங்காத, விபரிக்கக்கூடா 
த, சொல்வதற்கரிய. 

? சுயாதீனம், தன் 
'னிட்டம், சுய 

In-de-sert', s. அபரத்திரம், தகுதியீனம், 

தகவின்மை. 
In-de-struct-i-bil’i-ty, 

நாசமின்மை. 
8. அழிவின்மை, 

In-de-struct'i-ble, a. அநியாமையான, | 
கேடின்மையான, நிருநாசமான. 

In-de-term’in-a-ble, a. நிதானிக்கக்கூ 
டாத, குறிக்கக்கூ டாத, நிச்சயப்படு 
தீதக்கூடாத. 

In-de-term’in-ate, a. இன்னதென்றுகு 
நியாத, . இவ்வளவென்றுகாட்டாத, 
மதிக்கப்படாத, நிச்சயமற்ற. 

In-de-term'in-ate-ly, adv. நிதானமில் 
லாமல், சமுசயமாய், அசாத்தியமாய். 

In-de-term’in-ate-ness, வரையறை 
In-de-term-in-a/’tion, ¢ யின்மை, 

ர்ப்பின்மை, நிதானயின்மை. 
In-de-term’in-ed, a. சதொனியாத, நிச்ச 

யப்படுத்தாத. 

In-de-vo'tion, s. அவபத்தி, 
In-de-vout’, a. அவபத்தியுள்ள. 
In-de-vout'ly, adv. அவபத்தியாய், 
In‘dex, s. அடையாளம், குறி, அட்ட 

வணை, பெயர்வழி, இடாப்பு. 
alphabetical, அகராதியட்ட வணை. 
as exponent, வர்க்கங்கனமமுதலிய 
வற்றினறிகுறியெண். 
of a balance, ராசா. 
as gnomon, கர. காரவுசி, மாத்திரைக் 
கம்பி, 
for trying gold, உரையாணி, மாற்ற 
றியாணி. 
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In'dian, 3. இந்தியன், இர்துசேயத்தான். 
In'dian-corn, s. (see Maize.) சோனம், 

சோளன். 
In‘dian-ink, s. மைக்கட்டி. 
In'dia-rub'ber, s. தடை கீகும்பிசன், ௮ 

ட்சரமார்ச்சனி, வங்கமார்ச்சனி. 
In‘di-cant, a. காண்பிக்கிற, வெளிப்ப 

டத்துறெ, குறிக்றெ. 
In'di-cate, v. a. குறித்தல், காட்டுதல், 

குறிப்புக்காட்டதெல், க்கப் வெ 
ளிப்படுதெதல். 

In-di-ca’tion,s. குறிப்பு, அடையாளம், 
வெளிப்படுத்துகை, சுட்டு. 
as omen, AW SS, சகுனம். 

In-dic’a-tive, a. sாட்டுதிற, GHEGD, 
&L_ OS). 
mood, எதிர்மறையாயும்உடம்பாடா 
யும்வருந்தெரிநிலைவினை முற்று, 

In-dic'a-tive-ly, adv. கருதி, குறித்து, ௪ 
ட்டி. 

In‘di-ca-tor, 8. காட்வெது, காட்டவோ 
ன், சட்வெது. 

[n'di-ca-to-ry, a. சாட்டத்தக்க, அறிவி 
க்கத்தக்க, LOS. 

In-dict’, v. க.குற்றம்பாரித்தல், Care 
சுமர்த்துதல். 

In-dict’a-ble, a. குற்றம்பாரிக்கத்தக்க. 
In-dict-ee’, s. எதிரி, பிரதிவாதி. 

In-dict'er, s. முறைப்படுதிறவன், வழ 
க்குத்தொடருறெவன், வாதி. 

In-dic’tion, 8. கூறுகை, பிரசித்தம். 
in chronology, பதினைந்துவருடக்சா 
லவட்டம், பஞ்சாதசவற்சரம். 

In-dic’tive, a. கூறப்பட்ட, பிரத்தம். 
பண்ணப்பட்ட. 

In-dict'ment, s. முறைப்பாட்டுக்கடுதா 
சி, குற்றச்சாட்டுக்கடுதா9ி. 

In-dif'fer-ence, s. <sபோகம், விருப்பு 
வெறுப்பின்மை. 

In-dif'fer-ent, a. ஏsபொகமான, சமநி 
லையான. 

In-dif’fer-ent-ly, adv. esகபொகமாய். 

In'di-gence, s. வறுமை, தீரித்திரம், கு. 
றைச்சல். 

In'di-gene, s. சதேரி, சுயதேசத்தான். 
In-dig’en-ous, @ சுயதேசஉற்பத்தி 

யான. 
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In'di-gent, a. எளிய, தரித்திரமான, வ 
அமைப்பட்ட, ஆதரவில்லாத. 
person, ஏழை, தரித்திரன், மிடியன்.. 

In-di-gest'ed, a. சமியாத, ரணியாத. 
not methodised, ஓமழுங்கில்லாத, ஒழு 
ங்குப்படுத்தாத. 

In.di-gest/i-ble, a. ரணிக்கக்கூடாத, 
YF Teor wi or, சீரணப்படமாட்டாத. 

In-di-ges'tion, s. சமியாமை, அரண 
ம், செரியாமை. 
from heat in the system, கெொதிமர் 
தம். 

In-dig'it-ate, v. a. சட்டிக்காட்டதெல். 
In-dig’nant, 4. எரிவுள்ள, எரிச்சலுள் 

or, கோபமுள்ள, வெறுப்புள்ள. 
to be indignant, எரிதல், காந்துதல், 
கோபித்தல். 

In-dig'nant-ly, adv. எரிச்சலாய், கோப 
மாய், கடுமையாய். 

In-dig-na'tion, 8. எரிச்சல், கோபம், ம 

னஸ்தாபம். 
In-dig' ni-ty, s. 8. DepsA, நிந்தனை, அப 

சாரம், pale அனாசாரம். 
In'di-go, s. நீலம், பூரீலம். 

plant, அவுரி, அவிரி, நீலி. 
In'di-rect, a. குறுக்கடியான, நேரின் 
மையான, தப்பிசமான. 
answer, குறுக்குமறுமொழி, குறுக்கு 
விடை. 
proceeding, Ge Gals wawer os 
FSD.  * 
tax, பண்ட பதார்த்தஇிறை. 

In-di-ree’tion, s. குறுக்குவழி 
In-di-rect'ly, adv. குறுக்கடியாய், ஒழு 

ங்கின்மையாய். 
In-di-rect'ness, s. நேரின்மை, நிதார்த் 

தக்கேடு, நீநினேம். 
In-dis-cern’i-ble, a. வகையறுக்கக்கூ 

டாத, பகுத்தணர்தற்கரிய, அறியக் 
கூடாத. 

In-dis-cern’i-ble-ness, s. வகையறுக்கக் 

ree A ௮ 
றியொணா 

In-dis-cern ‘bly, adv. வகையறுக்கக்கூ 
டாமல், அறியக்கூடாதவிதமாய். 

In-dis-cerp-ti=bil’i-ty, s. அழியாமை, பி 
சியாமை, விடாமை. 

In-dis.cerp’ti-ble, a. கரைந்தமியாத. 
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In-dis‘ci-plin-a-ble, a. ALAக்கப்படக் 
கூடாத, தண்டனையாற்£ீர்ப்படுத்தக் 
கூடாத. 

In-dis-cov'er-a-ble, 
கூடாத. 

In-dis-cov’ or, 8. கண்டுபிடிக்கக்கூடா 
மை 

In-dis-creet’, a. ssகrாமையான, புத்திகெ 
ட்ட, ஆலோசனையில்லாத, அறிவற் 
ற, கவலையற்ற, 

In-dis-creet'ly, adv. புத்திேகேடாய், ௭ 
ண்ணாமல், மதியீனமாய். 

In-dis-cre'tion, 8. புத்திக்குறைவு, புத்தி 
மீனம். 

In-dis-crim/in-ate, a. பகுத்தறிவில்லா 
த, அறிவில்லாத, குழப்பமான. 

In-dis-crim’in-ate-ly, adv. பகுத்தறியா 
மல், விகற்பமின்றி. 

In-dis-crim’in-a-ting, $. பகுத்தறிவில் 
லாமை, விகற்பமின்மை. 

In-dis-crim-in-a'tion, 8. பகுத்தறிவின் 
மை, அறிவின்மை. 

In-dis-pens-a-bil'i-ty, s. தேவலை, gia 
யம், வேண்டியதனமை. 

In-dis-pens'a-ble, a. தேவையான, அவ 
சியமான, வேண்டிய. 

In-dis-pens'a-ble-ness, s. தேவலை, அவ 
சியம், தவிர்க்கக்கூடாமை. 

In-dis-pens'a-bly, adv. அவசரமாய், தே 
வையாய், அவசியமாய். 

In-dis-pose', v. a. வெறுக்கப்பண்ணுத 
ல், குழப்புதல், பழுதுபண்ணுதல். 

In-dis-pos'ed, a. வெறுப்புள்ள, பிரிய 
வீனமான, குழப்பமுள்ள, ஒழுங்க 

மற்ற. 
In-dis-p6s'ed-ness, சுகவீனம், ம 
In-dis-po-sition, fe , னவீனம், வெ 

அப்பு, உபேட்சை, 
In-dis'pu-ta-ble, a. அசாத்தியமற்ற, உ 

றுதியான, பிசகில்லாத, எதிர்ப்பேச் 
Haars, பிரதிறியாயமற்ற. 

In-dis'pu-ta-ble-ness, s. ஏசாத்தியமின் 
மை, நிச்சயம். 

In-dis'pu-ta-bly, adv. soo. Wert), De 
தன்றி, நிச்சயமாய். 

In-dis-so-lu-bil'i-ty, s. sரைக்கக்கூடிய 
தன்மை, 

a. கண்டுபிடிக்கக் 
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In-dis’so-lu-ble, «.sரைக்க்க்கூடர்த, அ 
ழிக்கக்கூடாத, கரையாத, உருவழி 
யாத, உரமான, வைரமான. 

In-dis'so-lu=ble-ness, ¢. sரைய ரததன் 
மை, உரங்கொண்டஅு. 

In-dis'so-lu=bly, ddv. உரமரய், விவரமா 
ய், அழியக் கூடாததன்மையாய். 

In-dis+solv’'a-ble, a. sரைக்கக்கூடாத, 
உருக்கக்கூடாத, மீறக்கூடாத. 

In-dis-tinct’, a. கருseலான, மங்கலர்ன, 
Bie op; செளிவற்ற். 

In-dis-tinc’tion, s: வே ற்றுமையின்மை. 
In-dis-tinct'ly, adv. செளிவின்றி, தீர்க 

கமில்லரமல், கருகலாய், கலப்பாய். 
In-dis-tinct'ness, s. தீர்க்கமின்மை, கு 

ழப்பம்; தெளிவின்மை, அநிச்சயம், 
கருகல், மங்கல். 
in a Writing, மயக்கம், கருகல். — 

In-dis-tin'guish-a-ble, a. பகுத்த்றியக் 
கூடாத, மட்டிடக்கூடாத். 

In-dite', v. a. வாசகயிணைத்தல், வாசக 
ஞுசொல்லுதல், வசனித்தல். 

In-dit'er, 5. வர்சகமிணைப்போன், வாச 
கஞுசொல்லுவோன். 

In-dite’ment, s. வரசகவிணைப்பு. 
{n-di-vid'a-ble, a. பகுக்கக்கூடாத, பி 

ரிக்கக்கூடாத, பங்கெக்கூடாத. 
{n-di-vid'u-al,s.eqacr, ஒருத்தி, ஒன்ற. 
In-di-vid'u-al, a ஒருமையான, ஏகமா 

ன, தனித்த. 
In-di=vid-u-al’i-ty, s. கன் ஒருமை, 

ஏகத்துவம். 
In-di-vid'u-al-ize, vd. a. தனித்தனியாக 

கல், ஒருமையாக்கல்., 

In-di-vid'u=al-ly, adv. ஒவ்வெர்ன்றாக, 
ஒவ்வொருத்தனாக, தனித்தனியே, 
வெவ்வேறாக. 

In-di-vid'u-ate, v. ad. த்னிமைப்படுத்த 
ல், தனித்தனியாக்கல். 

[n-di-vid'u-ate, a. தனித்த, பிரியாத. 
In-di-vid-u-a'tion, s. பகுப்பு, பிரிப்பு, 

வெவ்வேறானஙிலை, தனிமை. 
In-di-vis+i-bil’i-ty, பிரிக்கப்படா 
In-di-vis'i-ble-ness, ™ ‘ மை, பகுகீகப் 
படாமை, ஒற்றுமை. 

In-di-vis'i-ble, a. Qிரிக்கக்கூடர்தீ, பகு 
க்கக்கூடாத, பிளக்கக்கூடாத, தண் 
டிக்கக்கூடாத, 
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In-di-vis'i-bly, adv. Jrியரமல், ஓருமி 
SE, ஒற்றுமையாய். 

In-do'cile, a. அடங்காத, பயிற்றக்கூ, 
டாத, படியர்த, படிவிக்கக்கூடாத. 

In-do-¢il'i-ty, 5. பிடிவாதம், இழ்ப்படி 
யாததன்மை, அமையாமை. 

In-doe’tri-nate, v. மலபாடம்பயிற்றல், 
உபசேசித்தல், போதித்தல். 

In-dot-trin-a'tion, s. நூல், கல்வி, உப 
தேசம். 

In'do-lence, s. சொம்பு, சோர்வு, அசட் 
டை, அசதி. 

[n'd௦-lent, a. சோம்பான, அசதியான, 
HFTSE) GT COS Ww Cor 
person, சோம்பன்; சோம்பற்காரன். 
tumor, ஊமைக்கட்டுி. 

In'do-lent-ly, adv. ஏச ட்டையாய், சோ 
ம்பாய், 

In-dom’i-ta-ble, a. அடங்காமையான, 
இணங்காமையான, முரண்டான். 

In-dors'a-ble, a. மvாட்டறைந்துசெலுத் 

தத்தக்க. 
In-dorse’, v. a. மேல்வாசகம்போடுதல், 

மேலெழுதல், மாட்டறைதல். 
In-dor-see’, s. உண்டியல்மாட்ட றைந் 
அபெற்றோன்; மாட்டறைந்தஉண்டி 
யல்பெற்றோன். 

In-dorse'ment, s. மேலெழுத்து, மேல் 
வர்சகம. 

in the inside, orட்டூறைவு. 
In=dors'er; s. உத்தரவாதி, பிணையரளி, 

மர்ட்டறைவோன். 
In-drench’, v. a. rFீரில்த்தாழத்தல், அயி 

ழ்த்தல். 
In-du'bi=ta-ble, a. சந்தெகமில்லாத, ஐ 

யமில்லாத, நிச்சயமான, தீர்ப்பான். 
In-du'bi-ta-ble-ness,s. சr்தேகயமின்மை, 

நிச்சயம். 
In-du'bi-ta-bly, adv. சந்தேகமின்றி, நி 

ச்சயமாய், நிச்மர்ய். 

In-dice’, d. a. செய்வித்சல், உட்படுத 

அதல், ஏவுதல். 
consent, இருப்புதல், பிரியப்படத்து 
தல், வசப்படுத்தல். 

In-duce’ment, s. ஏவுகsை, தூண்டுகை, 

நிமித்தீம், நோக்கம். | 
In-dic’er, s. ஏவுவோன்,; giom@Car 

ன், EMT COM COT» 
EF 3: 
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fn-duct',v. 4. ஏற்படுத்தல்,உட்படதெதல். 
In-duc'tile, a. (see Ductile.) mugs, இ 

சியாத, நெதிழாத. 
In-duc'tion, s. ஸ்தாபிப்பு, அனுமானம், 

ஏற்படுத்துகை, அவினாபாவம், ஒரின 
ப்பொருளைஅவ்வினத்திலொன்று 
கொண்டுநிதானித்தல், அனுயாத்தி 
ரம். 

In-duct'ive, a. அனுமானிக்கறெ, ஏற்படு 

த்தத்தக்க, 
In-duct'ive-ly, adv. அருத்தாபத்தியாய். 
In-duct’or, s. ஏற்படுத்துதறவன். 
In-dte’, v. a. கொடுத்தல், அருளல், ஈத 

ல், அலங்கரித்தல். 
In-die'ment, s. சேவவரம்; வரப்பிரசா 

தம். 
In-dulge’, v. இடங்கொடுத்தல், பொறு 

தீதல், உத்தரவுகொடுத்தல்; இளக்கார 
ங்கொடுத்தல். 
to humor, சீராட்டதெல். 
in a reverie, மனுகற்பிதம்பண்ணுத 
ல்; மனோரதியம்பண்ணுதல். 
in, இடங்கொடுத்தல், அனுபவித்தல்; 
உட்பததெல், 
indulged child, செல்வப் பிள்ளை. 

In-dul'gence, s. இளக்கம், இளக்காரம், 
சீராட்டு, பொறுதி, அனுபவம், பிரி 
யம். 
in the Romish church, பாப்புச்சபை 
யின்பாவமன்னிப்புத்தொழில். 
to sell indulgences, பாவவிமோசனக் 
திரயம்பண்ணுதல், பாவமன்னிப்புக் 
ஒட்டக்கொதெ்தல். 

In-dul’gent, a. இளக்காரமான, பட்ச 
மான, தயவான, இடங்கொடுக்றெ, 

In-dul’gent-ly, adv. இளகச்கரரமாய், த 
யையாய், மெத்தனவாய். 

In-dulg’er, 5. இளக்கார்ங்கொட்போ 
ன். 

In’du-rate, 0. 4. sடனப்படுத்துதல், உ 
ரப்பித்தல், வைரமாக்குதல். 

In'du-rate, 0. n. 2.7350, வைநித்தல், 

தடித்தல். 
In'du-ra-ted, @. உரமான, வைரமான. 

In-du-ra'tion, s. க டனமாக்குகை, உர 
மாக்குகை, வைரமாக்குகை. 
of heart, மvனக்கடினம், ம்ன்வைரம், 
மனஉரம். 
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In-dus'tri-ous, a. தாளாண்மையுள்ள்; 
சுறுசுறுப்புள்ள, பிரயாசமான, சாக்கி 
ரதையுள்ள. 
person, உழைய்புக்கர்ரன், வே, பி 
gust, 

In-dus'tri-ous-ly, adv. Souwrewmis, ௪ 
அசுறுப்பாய். 

In'dus-try, s. முயற்சி, சாக்கிரதை, ௨ 
ழைப்பு, ஊக்கம், தர்ளாண்மை, சுறு 
சுறுப்பு. 

In‘dwell-er, s. குடயானவன், gear 
A, பிரசை,; உள்ளூரவன். 

In'dwell-ing, 3. அகத்துறைவு, மனோ 
வாசம். | 

In'dwell-ing, 4. உள்வாசமான, அகத்தி 
அள்ள, அஃப்பொருளான. 
sin, மனப்பாவம். 

In-é’bri-ate, 5: வெறியன்; குஜகாரன். 
In-é'bri-ate, v.a. வெறியாக்குத்ல்;லெ 

நிகொள்ளச்செய்தல். 
1-2! i . . . é Ieebiete ௬ வெறி, மதுமயக்கம், 

In-ef-fa-bili-ty, _ ? சொல்லடங்கா 
ae வரக்கிறந்த 

மை, வசனாதிதம், 
In-ef'fa-ble, a. சொல்விமுடியாத, நாவு 

க்கடங்கரீத, வர்க்குக்கெட்டாத. 
In-ef'fa-bly, adv. சொல்லிமுடியாதவி 

தமாய், உரைக்கடங்காதவிதமாய். 
In-ef*fect’ive, சிதீதியாகாத; பெல 
In-ef-fect’u-af, ¢ THD, பலியாத, த 

In-ef-fect'u-al-ly, adv. Bemus, பலியா 
மல், பலனில்லரமல். 

In-ef-fect’u-al-ness, 3. Qu @ oof or 
மை, சதீதின்மை, அபலம், இத்தியா 
காமை, வரய்ப்புக்கொள்ளாமை. 

In-ef-fi-ca’cious, a. தகாமையான, பெ 
லனற்ற, FATWDG, காரியத்துக்குத 
வாத, 

In-ef-fi-ca'cious-ly, adv. தகரீமையாய்,; 
கர்றியச்கேடரய். 

In-ef-fi-ca/cious-ness, s தகாமை, சத் 
தின்மை. 

In-ef’fi-ca-cy,. பெலனின்மை, தத் 
In-ef-fi'cien-cy, st வரரா நட 

ப்பிக்கக்கூடா்ததன்மை, 
மை. 

சத்தின் 
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{n-ef-fi'cient, a. பெலனில்லாத, பலமி 
ல்லாத, தத்துவமற்ற. 

in-ef-fi'cient-ly, adv. Seow, தத்துவக் 
குறைவாய், பலமில்லாமல். 

In-el’e-gance, : outrage அம 
In-el’e-gan-cy, ©" 

ணம். 
1n-el'e-gant, a. Aறப்பில்லாத, அவலட் 
சணமான. 

In-el’e-gant-ly, adv. Aறப்பில்லாமல், 
அவலட்சணமாய். 

In-el-i-gi-bil'i-ty, s. தசாமை, தகுதியி 
ன்மை. 

- In-eli-gi-ble, a. தெரிந்துகொள்ளத்தகா 
த, தெரிந்துகொள்ளக்கூடாத. 
persons, தகாதவர்கள், தகவிலர். 

In-el’o-quent, a. சாதுரியமற்ற, வாசா 
லமற்ற, வாக்குவல்லபமற்ற. 

In-el'o-quent-ly, adv. அசாதுரியமாய், 
வாசாலமில்லாமல். 

In-ept', a. தகுதியற்ற, தகாத, அடாத, பு 
தீதிமீனமான. 

In-ept'i-tude, s. தகாமை, தகுதியின் 
மை, கூடாமை. 

In-ept'ly, adv. அடாமல், தகுதியீனமா 
ய், மதிகேடாய். 

In-e'qual, a. (see Unequal.) சமமில்லா 
த, ஒப்பில்லாத. 

In-e-qual'i-ty, s. ஒத்திராமை, ஒவ்வா 
மை, பேதம், வேற்றுமை. 

of mind, மனத்தளப்பம், மனநிலையி 
ல்லாமை, விகாரமனம். 

In-e-qui-lib’ri-o, 8. சமநிலையின்மை, 

In-eq'ui-ta-ble, a. நியாயலீனமான, நீ 
தஇகேடான. 

In-er-ra-bil'i-ty, s. பிசகாமை, தவறா 
மை, பிழைபடக்கூடாமை. 

In-er'ra-ble, a. பிசகக்கூடாத, தவறக் 
கூடாத, பிழைபடக்கூடாத. 

In-er'ra-ble-ness, s. சவறின்மை, பிழை 
யின்மை, பிசகின்மை. 

In-ert’, a. இயங்காத, தன்னியக்கமற்ற, 
சுயசலனயில்லாத. 

In-er'tia, S. தன்னியக்கமின்மை, Fue 
லனமின்மை, இயங்காமை. 

In-er'tion, s. அசைவின்மை, இயங்கா 
மை. 

தனம், Mave 
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In-ert'ly, adv. இயங்காமல், அசையாம 
ல், மந்தமாய். 

In-ertness, s. இயங்காமை, சயசேட் 
டையின்மை. 

In-es-sen'tial, a. விசேடமற்ற, அவசி 
யமற்ற, வேண்டாத. 

In-es'ti-ma-ble, a. மAக்கப்படக்கூடா 
த, எண்ணத்தொலையாத, விலைகட 
ந்த, கணிசத்துக்குமிஞ்சின. 

In-es'ti-ma-bly, adv. sகணிசத்துக்குமிஞ் 
A, விலைமதிக்கக்கூடாமல். 

In-ev'i-dent, a. அத்தாட்சியில்லாத, ௧ 
ருகலான. 

In-ev-i-ta-bil'i-ty, 8. 
மை; நிச்சயம். 

In-ev'i-ta-ble, a. விலக்கவொண்ணாத, 

தப்பாத, தவறாத. 
In-ev'i-ta-ble-ness, 8. தலிர்க்கக்கூடா 

மை; விலக்கக்கூடாமை, தவறின் 
மை. 

In-ev'i-ta-bly, adv. தவிர்க்கப்படக்கூ 
டாமையாய்,விலக்கக்கூடாமையாய். 

In-ex-act', a. சரியில்லாத, திருத்தமற்ற, 
ஏற்றத்தாழ்ச்சயான. 

In-ex-act'ness, 8. Aட்ட்மின்மை, சரியி 
ன்மை; ஒப்பின்மை;, திருத்தமின்மை. 

In-ex-cit'a-ble, a. மந்தமான, தூண்டப் 
படக்கூடாத. 

In-ex-ctis'a-ble, a. பொக்குச்சொல்ல 
ப்படாத, அழிநியாயமற்ற, சாட்ட 
ற்ற, போக்கற்ற, 

In-ex-citis‘a-ble-ness, 8. போக்நின்மை, 
சாட்டினமை. 

In-ex-ciis'a-bly, adv. போக்குச்சொல் 
லப்படக்கூடாமல். 

In-ex-e-cl'tion, s. கறைவேற்றாமை, ௪ 
பலமாக்காமை, சித்தியாகாமை. 

In-ex-er'tion, s. செயலின்மை, . முயற் 
சியின்மை. 

In-ex-hal’a-ble, a. இரேசகம்பண்ணக் 
கூடாத, ஆவியாய்ப்போகக்கூடாத. 

In-ex-haust’ed, a. வற்றாத, தொலையாத, 
குறையாத, இளைத்துப்போகாத. 

In-ex-haust'i-ble, a. தொலையாத, செல 
வழியாத, வற்றாத; அற்றுப்போகாத. 

In-ex-haust'i-ble-ness,s. சதொலையாமை, 
வற்றாததன்மை;  இளைத்துப்போகா 
மை, 

தவிர்க்கக்கூடா 
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In-ex-ist'ence, s. 

அபாவம். 

In-ex-ist'ent, a. இல்லாத, குனியமான, 
அபாவமான. 

In-ex-or-a-bil'i-ty, s. இணங்காமை, இ 
ரங்காமை, ஈயாமை. 

In-ex’o-ra-ble, a. இரங்காமையான, க 

டினமான, சம்மதியாத. 
mind, இரும்பாதமனம்,(இரங்காமன 
ம், இளகாமனம். 

In-ex'o-ra-bly, adv. இரக்கமில்லாமல், 
இரங்காமல், கடினமாய். 

In-ex-pect-a/tion, 8. வரவுகாத்திராமை. 
In-ex-pe’di-ence, தகாமை, ஒவ் 

In-ex-pé'di-en-cy, sf வாமை, தே 
வையின்மை. 

In-ex-pé'di-ent, a. தகாத; அடாத, ஓவ் 
வாத. 

In-ex-pé'ri-ence, s. சரதகமின்மை, பழ 
க்கமின்மை, அப்பியாசமின்மை. 

In-ex-pe'ri-enc-ed, a. பழக்கமில்லாத, 
சாதியாத, கைபடியாத. 

Jn-ex-pert’, a. பழக்கமற்ற, கைவராத, 
சாமர்த்தியமில்லாத, சமர்த்தில்லாத. 

In-ex-pert'ness, s. grt: Swe. 
In-ex’pi-a-ble, a. தணிக்கக்கூ டாத, நிவி 

ர்த்தியில்லாத, நீக்கக்கூடாத, விமோச 
னமாகாத. 

In-ex'pi-a-bly, adv. sணிக்கக்கூடாமல், 
நிவிர்த்தியாக்காமல், நிவிர்த்தியின்றி, 
பிரயோகயின்றி, அபிரயோகமாய். 

In-ex-plain'a-ble, a. வரித்துரைச்கக்கூ 
டாத, தாற்பரித்துரைக்கக்கூடாத. 

In-ex'pli-ca-ble, a. வெளிப்படுத்தக்கூ 
டாத, தெளிவிக்கப்படக்கூடாத. 

In-ex'pli-ca-ble-ness, s, அறியக்கூடா 
மை, அறிவுக்கெட்டாமை, விளங்கக் 
கூடாமை. 

In-ex’pli-ca-bly, adv. அறியக்கூ டாதவி 
தமாய், விளங்கக்கூடாதவிதமாய்,தெ 
ருள்க்கூடாதவிதமாய், 

In-ex-plor'a-ble, a. sக॥nரைகணாத, காண 
க்கூடாத, ஆராயக்கூட MS, பிரவேச 
க்கக்கூடாத. 

In-ex-press'i-ble, a. சொல்லிமுடியாத, 
சொல்லுக்கெட்டாத, சொல்லுக்கட 
BENS வாக்நிறந்த, 
joy, சக்தோஷம், oH PEA, 
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| In-ex-press'i-bly, adv. செொல்லிமுடியா 
Se suru. 

In-ex-press'ive, a. ப்யன்விளையாத, பய 
ன்படாத, சொல்வதற்கரிய, Bers 
ட்குறிப்பில்லாத. 

In-ex-pug'na-ble, a. சயிக்கக்கூடாத, 
வெல்லற்கரிய. 

In-ex-ten’sion, s. விரிவின்மை, பரப்பி 
ன்மை. : 

In-ex-tinct’, a. அவியாத, திராத, தணி 
யாத, அழியாத. 

In-ex-tin'guish-a-ble, a. தணிபடக்கூ 
டாத, திர்க்கப்படக்கூடாத. 

In-ex-tirp'a-ble, a. Aிருமூலமாக்கக்கூ 

டாத, அழிக்கப்படக்கூடாத. 
In-ex'tri ca-ble, a. குலைக்கக்கூடாத, 

தெளிவாக்கக்கூடாத, அவிழக்கக்கூ 
டாத, சக்கறுக்கக்கூடாத. 

In-ex’tri-ca-ble-ness, 8. அலிழ்க்கக்கூ 
டாமை, கருகல், சிக்கு. 

In-ex ‘tri-ca-bly, adv. இக்காய், கருக 
லாய். 

In-eye’, v, a. Sளையொட்ட வைத்தல். 

In-fal-li-bil'i-ty, s. பிழைபடாமை, தப் 
பில்லாமை, தவறின்மை, கறைபடா 
மை. 

In-falli-ble, a. தவறாத, பிழைபடாத, 

திடபரமான, திட்டமான, நிண்ணய 

மான, சாசுவத,; பொய்யாமையான, 

நிசமான, மாறாத, நிலைபரமான. 
declaration, தவறாதபேச்சு, 
சொல். 

In-falli-bly, adv. தவறாமல், நிச்சயமா 

ய், தப்பாமல், தவறின்றி. 
In'fa-mous, 4. துற்கர்ததியான ,வெட்கங் 

கெட்ட, வெறுக்கத்தக்க, Sis Hwy. 

In'fa-mous-ly, adv. yu Big Burm, வெ 

ட்கக்கேடாய், அவஅராய். 
In'fa-mous-ness, அவசீர்த்தி, அவ 
In'fa-my, அறு, அற்£ர்த்தி, 

அவக்கியாதி. 
In’fan-cy, s. இளமை, பாலத்தவம், பா 

லியம், இளம்பிராயம். 
Infant, s. குழந்தை, குழவி, பாலன், 

பாலகன், பாலக, சவலைக்குழந்தை, 
As. 

In‘fant, a. குழந்தைப்பருவமுள்ள. 

In-fant'i-cide, s. சசிவதைசெய்வோன். 

நிசச் 



INF 

. the act, குழந்தைவதை, சிசவதை, 
சிசுகத்தி, 

In'fant-ile, a. குழந்தைக்கடுத்த, பாலிய. 
poetry, பிள்ளைக்கவி. 

In'fant-ine, 4. குழந்தைக்கடுத்த, பாலிய. 
In'fant-ry, 8. sr லாட்செனைவகுப்பு; அ 

ப்பாக்இச்சேவுகர். 
In-fat'u-ate, v. a. மயக்குதல், மிரட்தெ 

ல், மனதைக்கலக்குதல், மனம்வெறி 
க்கச்செய்தல். 
to be infatuated, செருக்கு றுத்ல்நமய 
ங்குதல். 

In-fat-u-a'tion,s. உன்மத்தம், குருட்டா 
ட்டம், சித்தப்பிரமை, செருக்கு, ம 
தம, மயக்கு. 

In-féas'i-ble, a. செய்யப்படக்கூ டாத. 

In-feas-i-bili-ty, செய்யக்கூடா 
In-féas’i-ble-ness, ¢ ததனமை, ' 

In-fect’, v. a. தொற்றவைத்தல், தொற் 
DUN CTE SN, கறைப்படுத்துதல், ப 
முதாக்கல், கெடுத்தல். 

In-fect’er, s. தொற்றவைப்போன், ௧ 
றைப்படுத்துவோன், வருத்து து. 

In-fec'tion, s. தொற்று, கறை, பழுது, 
நச்சுக்காற்று, விஷரீர். 

In-fec'tious, a. ஒட்டத்தக்க, தொற்று 
தெ, 
disease, ஒட்டுவியாதி,தொற்றுவியாதி 

In-fec’tions-ly, adv. தொற்றத்தக்கதன் 
மையாய், தொற்றி. 

In-fec'tious-ness, s. தொற்று, தொற்று 
மியல்பு. 

In-fect'ive, a. தொற்றுள்ள, தொற்றத்த 
க்க. | 

In-fé'cund, 4. wமலடான, கனிகொ 
டாத. 

In-fe-cund'i-ty, s. மலட்டுத்தன்மை, ப 
லனின்மை, கனிகொடாமை. 

In-fe-lic'i-ty, 8. சுகமின்மை, அசந்தோ 
௨ம், சலொக்கியயமின்மை. 

In-fer’, v. a. அனுமானித்தல், பிரமாணி 

தீதல், கிரடித்தல், அனுமதித்தல், அனு 
மித்தல். 

In-fer'a-ble, a. அனுமானிக்கத்தக்க, ௮ 
ருத்தாபத்திகொள்ளத்தக்க. 

In'fer-ence, 8. Sர்மானம், அருத்தாபத்தி. 
in logic, அனுமானம், அருத்தாபத்தி. 
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from circumstances, s/s ay, நிதானி 

ப்பு; சித்தி, 
[n-fe'ri-o1, 5. ழ்மகன், எழிஞன்; இ 

ழிஞன், நீசன். 
In-fé'ri-or, a. கீழான, குறைந்த, இளப் 

பமான, தாழ்ச்ச்யொன. 
kind or quantity, Sழத்தரம், இளந்த 
grap). 
reward, குறைபலன் , அற்பபலன். 

In-fe-ri-or’i-ty, 8. இளப்பம், தாழ்வு, & 
ழத்தரம், இகழ்ச்9ி, B Lp onto, நீசம், ச 
அமை, தாழ்ச்சி, அதமம். 

In-fer'nal, s. sரகவாரி, பாதலத்தான். 
In-fer'nal, a. a ut நரகத் 

அக்கடுத்த, பேய்த்தனமுள்ள, கொ 
டிய, 
regions, பாதலம், அதோகதி, பவர்க் 
கம், யாதனைஸ்தலம், யாதனாபூமி. 

In-fer'nal-ly, adv. sரsவழியாய், நரகத் 
அக்கேற்றதாய். 

In-fer'tile, a. பலனற்ற, கனிகொடாத, 
செழிப்பற்ற, மலடான 

In-fer-til'i-ty, s. செழிப்பின்மை, பாழ், 
கனியின்மை, மலடு, 

In-fest', v. a. யழுதாக்குதல், குழப்புத 
ல்; து தொரந்தரைபண்ணு 

தல். 
In-fest/ing, a. @puy So, பழுதாக்குி 

ற, கெடகெறெ. 
In-fes'tive, a. உபரதியுள்ள, களிப்பில் 

லாத. 
In-fes-tiv/i-ty,8. உபாதி, களிப்பின்மை. 
In-fetid-a'tion, s. ஆட்சியிலேற்படுத்து 

தல், வாடகைக்குக்கொடுத்தல். 
In'fi-del, 5. இறிஸ்துமதஅவிசுவாச,வே 
தவிரோதி. 

In'fi-del, a. அலிசுவாசமான, விசுவாச 
மற்ற, 

In-fi-del'i-ty, 5. அவிசுவாசம், விசுவாச 
நனம். 
of a wife or husband, சோரம், சோர 
மார்க்கம், வேசிமார்க்கம், விபசாரமா 
ர்க்கம். 

In-fil'trate, v. n. சவறுதல், ஊறுதல். 
In-fil-tra'tion, s. சவறுகை, ஊறுகை. 

In'fi-nite, a. மஉவற்ற, நித்திய, அன் 

தீ; நித்தியமுள்ள. 
as unlimited, எல்லையற்ற, அத்த. 
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endless, முடியாத. 
In'fi-nite-ly, adv. எல்லையில்லாமல், ம 

ட்டின்றி, முடிவின்றி, நித்தியமாய். 
In'fi-nite-ness, 8. நித்தியம், அனந்தம். 
In-fin-i-tes'i-mal, s. க௲ட்பானுநுட்பம், 

அண. 
In-fin-i-tes'i-mal, a. அணுநுட்பமான. 
In-fin'i-tive-mood, 8. செய்யவென்னும் 

வாய்பாட்டுவினையெச்சம், எண்ணி 
டமெஞ்சுவினை. 

In-fin'i-tude, எல்லையின்மை, முடி 
In-fin'i-ty, f வின்மை, மிகுதி, ௮ 
ளவின்மை, மட்டின்மை, எல்லைகட 
ந்தது, அனந்தம். 

In-firm, a. சீர்குலைந்த, சகவீனமான. 
as sick, கொயுள்ள, பிணியுள்ள. 
as weak, பலலினமான, SIGS, த 

ளர்ச்சயொன. 
to grow or be infirm, தளர்தல், சவு 
ங்குதல், மெலிதல். 

In-firm’a-ry, 5. தருமவைத்தியசாலை. 
In-firm’a-tive, a. அழிக்றெ, பலவீனப் 

படுத்துறெ. 
In-firm'i-ty, பலவறுதி, தளர்வு; ப 
In-firm'ness, ~ லக் sane, 

மெலிவு, சுகவீனம். 
as weakness of mind, ys DEG aoa}. 

In-fix', v. a. அழுத்துதல், பதித்தல், இ 

அக்குதல்; உட்பாய்ச்சுதல், கடாவுத 
ல், நிலைப்படுத்தல். 

between two things, sடாவுதல், மா 
ட்டுதல், உட்செலுத்தல், செருகுதல். 

principles, அமழுத்துறெது, உறுத்து 

2௮. 
In-fix’ed, a. அழுத்தப்பட்ட, அழுத்தி 

ன, அறையப்பட்ட. 

to become infixed, தங்குதல், செரு 
குண்ணுதல், தொங்குதல். 

In-fix‘ing, 8. பதிப்பு; பதிவு, கடாவு 

கை, உட்செலுத்துகை. 

In-fliame’, v.a. எரித்தல், அழற்றுதல், 

நெருப்புமூட்டதெல், கோபமூட்டதெல். 

the passions, ஆசையெழுப்புதல், வி 

ரும்பச்செய்தல், இச்சையெழுப்புத 
ல், ஆசைமூட்டதெல். 

In-flame’, v.n. எரிதல், அழலுதல், சன 

ப்பிச்சொள்ளுதல்: 
462 

INF 

In-flam-ma-bil'i-ty, s. ரெருப்புப்பற்று 
ங்குணமுடைமை. 

In-flam’ ma-ble, a. மூட்டக்கூடிய, எரி 

யத்தக்க, ரெருப்புப்பத்றத்தக்க, தடக் 
கத்தக்க, தயத்தக்க. 

In-flam'ma-ble-ness, 8. எரியுந்தன்மை. 
In-flam-ma'tion, s. 9p5A, அழல், ௭ 

Hay. 

of the eye, எழுச்சி, எழுச்சக்கொடி , 
கண்ணோய், கண்ணெரிவு. 
of the glands of the neck, & evr 
மாலை. 

local, இரத்தச்சுரப்பு, எரிபந்தம். 
In-flam’ma-to-ry, a. எரியத்தக்க, சரக்பி 

PD, அழலத்தக்க, தீமூட்டி, கோப 
மூட்டு, 

In-flate’, v.a. ஊதப்பண்ணுதல், பருப் 
பித்தல், விம்மச்செய்தல்,வீங்கப்பண் 

SD FOV. 
to be inflated, SaG@sa, விம்முதல், 
உப்புதல். 

In-fla'tion, s. விம்மல், பருப்பம், உப்பு 
கை, பொருமல், ஊதல். 
with pride, செருக்கு; முதிர்ச்சி, மே 
ட்டிமை, வலிம்பு. 

In-flect’, ». a. திருப்புதல், வளைத்தல், 
வக்திரிப்பித்தல். 
in grammar, வேற்றுமைப்படுத்தல், 
கிரியாமாலைப்படுத்தல். 

In-flec'tion, s. வளைவு, உள்வளைவு, வா 
ங்கல், வக்கிரம். 
in grammar, இரியாமாலை, வேற்று 
மை. 
of the voice, sவிதலோசை. 

In-flect'ive, a. வளைவான. 
In-flex-i-bil’i-ty, பிடிவாதம், பிடி 
In-flex/i-ble-ness, f மானம்,;வசையா 

மை, விடாமை, முரண். 
In-flex'i-ble, a. டமான, வசையாத, 

பிடிவாதமான, முரணான. 
piety, இடபத்தி, விடாப்பத்தி. 

In-flex'i-bly, adv. வசையாமல், திடமா 
ய், பிடிவாதமாய். 

In-flex'ion, (see Inflection.) வனைவு, க 
விவு. 

In-flict’, v.a. தண்டித்தல், உறுத்துதல், 

படுத்துதல், சுமத்துதல், வருத்தப்ப 
IHS. 
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In-flict'er, s. தண்டிப்போன், சமத்து 
வோன். 

In-flic'tion, 8. ஏற்றுகை, ஆக்இனையி 
கை, தீண்டிக்கை, தண்டனை. 

In-flict'ive, a வருத்தப்பதெதுநறெ, தண் 
_ முக்கத்தக்க, உறுத்தத்தக்க, 
In-flo-res'cenee, s. புட்பிக்கை, பூக்கு 

கை, அ௮லருகை. 
In'flu-ence, 5. இயல்பு; இயற்கை; வல் 

லமை;, அதிகாரம், தத்துவம், தகுதி; 
திராணி; இய்க்கம், பாங்கு, செல்வர் 
க்கு, முகரமை. 
of example; முன் மரதிரியினால்வந்தீ 
பேறு, எவுகை. 
of power, அதிகர்ரத்தினாலண்டாகு 
ஞசெல்வாக்கு. 
of speech, செல்வாக்கு. 
to exert influence, செல்வாக்குச்செ 
லத்துதல். 
to get influence, செல்வர்க்கமைஃதல், 
அதிகாரம்பெறுதல் 
to have influence over one, செல்வர் 
க்குச்செல்லுதல்,அதிகாரஞ்செலுத்து 
தல், முக்கந்தம்பண்ணுதல். 

In'flu-ence, v. a. அதிகர்ரஞ்ச மத்துதல், 
முகர்மைசெலுத்துதல்; தத்துவஞ்செ 

லுத்துதல். 
as to move the passions, govt a! 
Asa, ஏவிவிடுதெல். 

In-flu-en’tial, a: செல்வாக்குள்ள, முகர் 
மையுள்ள , தாக்கமுள்ள 
advice, &&., செல்லுஞ்சொல், தாக்க 

தீதக்கபுத்தி. 
person, முகரமைக்காரன், தகுதியா 
crac, திராணிவான், செல்வாக்கா 
னவன், ததீதுவமுள்ளவன். 

In-flu-en’tial-ly, adv. GQ sாமையாய்,செ 
ல்வாக்காய், தத்துவமாய். 

In-flu-en’za, 8 யெருந்தடிமன், நெஞ்சி 
ற்றடிமல். 

In’flux, 5. உட்புகுகை, உட்பெருக்க 
ம், உட்பிரவேசம், பெருக்கம், 

of people, சன வரத்து, சனங்கூடுகை. 

In-flux’ion; s. உட் பிரவேசம். 
In-flux'ive, a. உட்பிரவேசிக்கிற, 

‘In-féld', ௦.௦. சுருட்டுதல், மடித்தல்; ௪ 
ற்துதல், இகெகுதல், உட்படுத்தல். 
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In-fold'ing, s. சருட்கை, உள்ளேனை 
ததுமடிக்குகை, உட்படுத்துகை. 

In-fo'li-ate, v. a: தளிரர்ற்பந்தலிடுதல். 
In-form’, v. as தெரியப்படுத்துதல், அறி 

வித்தல், செர்ல்லியதிவித்தல். 
In-form’al, a. ஒழுங்கற்ற, வளக்கமற்ற. 
In-for=mal'i-ty, 8. ஒழுங்கின்மை, வளக் 

கமின்மை. 
In-form’ally, adv. 

றைதவறி. 
[n-form/ant, 5. அறிவிப்போன், சொல் 

Cater, கூறுவேன். 
In-formea'tion, s. புத்தி; அறிவு, படிப் 

பனை. 

as news, சமாச்சாரம், செய்தி, நரதன 
ம், புதினம். 

In-form’a-tive; a. உயிர்ப்பிக்கத்தக்க, ௭ 
முப்யத்தக்க. 

In-form'er, s. கூறுவோன்; அறிவிக்க 
வன். 

In-for'mi-da=ble, a@ wயப்படுத்தக் கூ 
LS. 

In-for'tu-nate, a. (see Unfortunate.) ௮ 

திட்டங்கெட்ட. 
In-fract, v. a. உபைத்தல், PMSA, 

கடத்தல். 

In-frac'tion, s. உடைவு; உடைப்பு, மு 
Bal, வெடிப்பு, தகர்வு; கைக்கொள் 
OT GOLD, மீறுகை. 

In-frac'tor, s. மீறுவோன். 

In-fran'gi-ble, a மறிக்கக்கூடாத; மிற 
ப்படர்த, பிரிக்கப்படாத. 

[n-fre'quence, s: அரிது, அருமை. 
In-fré’ quent, @ அரிதான, வாடிக்கைய 

Dp. 
In-frig'id-ate, v. a. அணிர்்பண்ணுதல். 
In- -frig-id-a'tion,s: குளிரப்பண்ணுகை. 

In-fringe’, v. a. கடத்தல், மீறுதல், குலை 

த்தல். 
In-fringe/ment, s. Wayans, குலைக்க 

GOS. 

In-fring’er,s.மீறுவோன்,கு லைப்போன். 
In-fo'risate, v. a. மூர்க்கங்கொள்ளச்செ 

ய்தல், கேர்பமூட்டுதெல். 
In-fi'ri-ate, a. மூர்க்கங்கெொண்ட, Cart 

பங்கொண்ட. y உருத்திரமுள்ள » 
In-fus'cate, v.4. sதுப்பாக்குதல், இறா 

ளப்பண்ணுதல், STINTS GSO. 

ஒழுங்ஒனமாரய், மு 
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in-fus-ca'tion, s. இருளப்பண்ணுகை, 
காராக்குகை, 

In-fise’, v. a. ஊட்டுதல், உட்செலுத்து 
தீல், பருக்குதல், பாய்ச்சுதல், ஊற்று 
தல், 
to steep, ஊறவைத்தல். 

poison, ஈஞ்சுபாய்ச்சுதல், ஈஞ்சிடுத 
ல், ஈஞ்குட்கதெல், 

smoke, புகைக்காட்டுதல், புகையூட் 
டுதல். 

knowledge, அறிவுறுத்தல், அறிவுகொ 
ளூத்துதல், படிப்பித்தல். 

In-ftis’er, 8. உட்படுத்துவோன், ஊட்டு 
வோன், புகட்டுவோன். 

In-fi-si-bil'i-ty, 5. செறியுந்தன்மை, ஊ 
ட்டப்படுந்தன்மை, கலக்குகை, 

In-fu’si-ble, a. ஊட்டப்படத்தக்க, பர 
க்கத்தகக, கலக்கத்தக்க, 

as nietal, &c., கண்விடாத, உருகாத. 
In-fii'sion, 8. உட்படுத்துகை, உறுவிக் 

'கை, ஊட்டுகை, செறிகை, 
medical, Gy br, கஷாயம். 

Inzgath’er-ing, 8. தானியசங்கிரகம், ௮ 
த்தசேகரம், திரவியச்ட்டம். 

In-gem'in-ate, v. a. இரட்டையாக்கு 
தல். 

In-gem'in-ate, a. இரட்டையான. 
In-gem-in-a'tion, 8. இரட்டையாக்கு 

கை. 
In-gen'er-ate, 1. ad. உள்ளாக்குதல், உ 

ள்ளேயுண்டாக்குதல். 
in-gén'ious, a. விவேகமான, யூகமுள் 

னள, சாமர்த்தியமுள்ள. 
person, கருத்தாளி, -குூம்ச்ச்க்சாரன், 
யி, 
ற, அண்ணியமனம், அணுக்கயுத் 

இ, கூழ்ச்சப்புத்தி, 
work, துணுக்கமானவேலே; விசித்தி 

ரவேலை, அண்ணியவேலை. 
In-gén’‘ious- ly, adr. குழ்ச்சமாய், al Ga 

கமாய், அண்மையாய், அணுக்காய். 
In-gén'ious-ness, s. யுத்தி, விவேகம், 

கும்ச்சம், சமர்த்து. 
In- -gen ite, a.’ தற்சுபாவமுள்ள; pal 

சீசுபாவமுள்ள. 
In-ge-ni'i-ty, 8. கருத்து, குழ்ச்சம், G 

LFF, நுணுக்கமானயுத்தி, யூகம்; வி 
வேகம், 
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In-gen'usous, a. வெளியான, சாதுவர் 
ன, செளிவான, மேலான. 
as generous; கொடைக்குணமுள்ள, 
உதாரமுள்ள; கணிசமுள்ள. 

In-gen’u-ous-ly, adv. தெளிவாய்; மன 
ரம்மியமாய். 

In-gen‘u-ous-ness, s: sரவின்மை, வெ 
ளிமனம், உதாரம். 

In-gest’, vi 4. இரைப்பைக்குட்செலுக் 
தல். 

In-glo'ri-ous, @ அவமானமான, தா 

ம்ச்சியான, தீழ்ப்பான, சங்கைமீன 
மான், மீிமையற்ற, வெட்கமுள்ள, 
அவட$ர்த்தியான. 

In-gl6’ri-ous-ly, adv. அவ ஒர்த்தியாய், இ 
ழிவாய், boob sae ாகனா 
ய், தீழ்ப்பாய். — 
ப்தி 8. அவச்ங்கை, அவ 

மானம், தழ்ப்பு, அவ£ர்த்தி. 
| In'got, 8. பரீளம், பாளக்கட்டி, சலா 

கை, வங்காரம், உலோசக்கட்டி. 
In-graft', 0: d. பதித்தல், ஒன்றவைத் 

தல், ஒட்தெல், பொருந்தவைத்தல் 
In-grift'ing, a. பதிக்கிற, ஒட்டவைக் 

திற, 
In-graft'ment, 8. ஒட்டவைக்கை, இ 

சைக்கை. 
the thing ingrafted, ஓட LOG) EE 
களை. 

In’grain, v. a. பஞ்சுசாயகூட்டுதல், ம் 
யிர்சாயங்காய்ச்சுதல். 

In'grate, i raped பிரிய 
In-grate'ful, ~~ § மற்ற 
In-gra/’tiate, v. a. தயவுக்குள்ளாக்கல், 

வசப்படுத்தல், மயப்படதெதல், பிரியப் 
படுத்தல். 

In-gra'tid-ting, 8. வசமர்க்குகை, பிரிய 
ப்படுத்துகை. 

In-grat'i-tude, s. sன்றியினம், ஈன்றிகே 
டு, செய்நன்றிகோறல். 

In-grav’i-date, v. a. Aeணbப்பித்தல், ௧௬ 
க்கொள்ளப்பண்ணுதல். 

In-gré'di-ent, 8. உதவிப்பொருள், அ 
ணைப்பொருள். 
of compounds, கூட்டு, சோவை, ௪ 
ம்பர்ரம். 

In’gress, உட்பிரவேசிக்கை, 

In-gress'ion, x : உட்செல்லுகை. 
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In'guin-al, a. அரைப்பூட்சக்கடுத்த,தொ 
டைச்சக்துள்ள, தொடைமலமான. 

In-gulf', x. க. அமிழச்செய்தல், அழுக் 

குதல், அமிழத்தல், விழுங்குதல். 
as the gulf, சுழித்துவாங்குதல், உள் 
வாங்குதல், மடுவாங்குதல். 

In-gur'gi-tate, v. a. முழுங்குதல், அதி 
பானம்பண்ணுதல். 

In-gur-gi-ta'tion, 5. விழுங்குகை, ஆவ 
லாய்விழுங்குகை. 

In-gust‘a-ble, a, கிரசமான, அரோசமு 
ள்ள, இரசமற்ற. 

In-hab'ile, a. அடாத, ஒவ்வாத, இணங 
காத, தகாத. 

as unskilled, அன ப் பியா சமுள்ள, 
கைபடியாத, பழக்கமற்ற., 

In-hab'it, v. வாசம்பண்ணுதல், ௪ஞ்சரி 

தீதல்; குடியிருத்தல், குடியேறுதல், 
வலசையேறுதல், வதிதல். 
to be inhabited, க௭Lயெறுதல், குடி 
யிருத்தப்படுதல். 

In-hab'it-a-ble, a. கGுடய௰ிருக்கத்தக்க, 
வாசம்பண்ணத்தக்க, வசதியான. 

In-hab’it-ance, வாசம்,இருப்பிட 
In-hab’it-an-cy, gi ; ம், உறைவிடம். 
In-hab’it-ant, ° குடியானவன், பிர 
In-hab’it-er, a தேசவா9ி, கு 

டிஞன், குடிபதி. 
In-hab-it-a'tion, 8. வசிப்பு, வாசம், இ 

ருப்பு. 

as population, க .சனம்,பிரசைகள். 
In-hale’, v. a. மூச்செடுத்தல், சுவாசம் 

வாங்குதல், மூச்சுவாங்குதல், பூரகஞ 
செய்தல். ° 
through the nose, உறிஞ்சுதல், முக 
ருதல், ஆக்கரொணித்தல், மோத்தல். 

In-hir-mon’ic-al, க்கி 
a Ra hast 8. A 

In-hir-mo'ni-ous, இசைப்பொருத் 
தமில்லாத, அ௮ன்னியங்கலந்த, 

In-hére', v. ௩. உள்ளேதங்குதல், உள் 

ளேறிற்றல், புதைதல், 
In-hér’ence, இயல்பாயுள்ளது, ௪ 
In-hér'en-cy, ந நி 

லைப்படுகை. 
In-hér'ent, a. சென்மச்சுபாவமாயுள்ள , 
இயல்பான, சகசமான. 
properties, சபாவலட்சணம், சென் 
மக்குணம். 
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In-hér'ent-ly, adv. சென்மமாய், சுபாவ 
மாய். 

In-her'it, v. a. சதந்தரித்தல், உறிமைவ 
ழியாயனுபவித்தல். 

In-her'it-a-ble, a. சதந்தரிக்கத்தக்க. 
In-her’it-a-bly, adv. ச௬தந்தரிக்கத்தக்க 

தாய். 

In-her'it-ance, s. சுதந்திரம், உறநிமையா 
ட்சி, உரிமை, பரவணியாட் ௪. 

In-her’it-or, s. சதந்திரவாளி, ஆட்சிக் 
காரன், அதனன். 

In-her‘it-ress, சுதந்தரி, 
In-her’it=rix, தா் 
In-herse’, v. a. பாடையில்வைத்தல். 
In-hé'sion, s. உள்ளேபற்றியிருக்கை, 

உள்ளேபுகுந்திருக்கை. 

In-hib’it, v. a. சதடைப்படுத்தல், தடுத்த 

ல், கட்ட்பாபெண்ணுதல், WHFS, 

எதிர்ப்பிரமாணமிடதெல். 

In-hi-bi‘tion, s. தடை, மறியல், கட்டபெ 
பாடு, எதிர்ப் பிரமாணம். 

In-hos'pi-ta-ble, a. விருந்தோம்பாத,. 
உபசாரமில்லாத, சகாயமற்ற. 
climate or country, செளக்தியமற்ற 
தேசம், குடியிருக்கக்கூடாததேசம். 
treatment, அபசரிதம், அபசாரம். 
person, உபசரணையில்லாதவன், ஆத 
ரவுக்குணமில்லாதவன், தருமலலேமற் 
தவன், சனாபசாமி. 

In-hos'pi-ta-ble-ness, விருக்தோம் 
In-hos-pi-ta-bil’i-ty, 1 & பாமை, உப 

சரணையின்மை, அபசாரம், இரக்கமி 
ன்மை, 

In-hos'pi-ta-bly, adv. உப சரணையின்றி, 
பட்சமில்லாமல். 

In-human, a. மனுததன்மையற்ற, குரூ 

ரமான, சண்டாளத்தனமுள்ள, இரக 

கமற்ற, வன்கண்மையுள்ள. 

In-hu-man'i-ty, 8. ககிமை, கொடுமை, 

தட்டம், உக்கிரம், நிட்டரம், வன்க 

ண்மை, குரூரம். 

In-ha’ man-ly, adv. குரூரமாய்; கொடு 

மையாய், அட்டமாய், முறைகேடா 
ய், இரக்கமின்மையாய். 

In-hu'mate, « அடக்கம்பண்ணு 

In-hume’, நவ்: oA புதைத்தல், 
பிரேதஞ்சேமித்தல். 

G3t 

உரிமைக் 
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In-hu-ma‘tion, s. சவச்சேயிப்பு, புதை 
ப்பு, சவஞ்சேயிக்கை. 
in chemistry, புழுக்குகை. 

In-im-ag'in-a-ble, a. எண்ணத்துக்கெ 
ட்டாத, மனதீதமான. 

In-im'ic-al, a. பகையான, சினேகமற் 
ற, பட்சமற்ற, 

In-im'i-ta-ble, a. அதியுச்ததமான, ௫ 
ன்மாதிரிகொள்ளக்கூடாத, போலச் 
செய்யக்கூடாத, ஒப்பற்ற. 

[n-im'i-ta-bly, adv. நிகரின்றி, அமான 
மாய், ஒப் பின்றி, சமானமின்றி. 

[॥-iq'யi-tous, a. அச்கிரமமுள்ள, 969) 
யான, பொல்லாத. 

In-iq'ui-ty, 8. குழப்பம், குற்றம், அக் 
gw, ஆகாமியம், கொமை, தீமை, 
அநீதம், பாவம். 

In-i'tial, 8. முதற்குறிப்பெழுத்து, முத 

த்குறிப்பு. 
In-i'tial, a. தொடக்கமான, முதலான, 
தலையான. 

In-i'tidte, v. 8. படிப்பித்தல், பயிற்றுத 
ல், பழக்குதல். 
to introduce into a new state or 
society, ஏற்படுத்தல், உட்படுத்தல். 
to begin, தொடக்குதல், erin dase 
செய்தல். 
a disciple, Sட்சத்தல், பத்க். 
to be initiated, பமிற்றப்படுதல், பழ 
க்கப்படெதெல், பயிலுதல். 

In-i'tiate, s. தொடங்குதிறவன், sa 
மாணாக்கன், கவாப்பியா9ி. 

In-i'tiate, a. தொடக்கமான, புதிதாய்த் 
தொடங்கு, 

In-i-ti-a'tion, 8. படிப்பிப்பு, பயிற்று 
கை, பழக்குகை, எஏற்படுத்துகை. . 

of a disciple, தீட்சை. 
In-i’tia-to-ry, a. பயிற்றத்தக்க, பழக்கத் 

சக்க, எற்படுத்தற்குரிய. 
In-ject’, v. a. உட்செலுத்துதல், உட்பா 

ய்ச்சுதல், புகட்தெல், புகுத்தல். 
In-jec'tion, 8. உட௫்பரய்ச்சுகை, உட்செ 

லுத்துகை. 
In-ju-cund’i-ty, s. வெறுப்பு, கசப்பு, ௮ 

ரோசம், பிரியவீனம். 
In-ji'di-ca-ble, a. நFீதிக்கெற்படுத்தத்த 

காத. 
In-ju-di'cial, a. பிரமாணத்துக்கடாத. 
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In-ju-di'cious, a. புத்தியற்ற, நுகமற்ற, 
லவிவேகமற்ற, 

In-ju-di'cious-ly, adv. புத்தியீனமாய், பு 
த்தித்தாழ்ச்சியொய், அவிவேகமாய், ம 
தஇகேடாய். 

In-ju-di'cious-ness, s. புத்தித்தாழ்ச்ரி, யூ 

கக்குறைவு, புத்திக்குறைவு. 
In-junc’tion, 8. கட்டளை, ஆணை, எச்ச 

ரிப்பு, நியமம், கற்பனை, இடித்துரை, 
விதிப் பிரமாணம். 

In-junc'tive, @. sட்டளையான, நியமமா 
ன, எச்சரிப்பான. 

In'jure, v. a. கெடுத்தல், அழித்தல், பழு. 
தாக்குதல், ஊறுபடுத்துதல், தங்குசெ 

- ய்தல்,சேதப்படுத்துதல், பாழாக்குதல். 
In ரur-ed, a. கெட்ட, சேதமான; நைவு 

ள்ள; பதனழிந்த, ஊழ்த்த, பழுதுப 
i 
character, sணிசக்கேடு, சங்கைத்தா 
LFA, அவ$ரேர்த்தி, கெட்டபெயர். 
by insects, சொத்தையான, குத்தை 

யுள்ள, புழுக்கடித்த. 
to be injured, கெடுக்கப்படுதல், சேத 
ப்படுதல், நைதல், ஊழ்த்தல். 

In’jur-er, 8. கெடுப போன், சேதப்படுத் 
அவோன். 

In-ji’'ri-ous, a. கேடான, கெமில்ய்லா 
ன, O09, சேதப்படுத்துஇற. 

In-ji'ri-ous-ly, adv. கேடாய், கொடு 
மையாய், சேதமாய். 

In-ju'ri-ous-ness, s. தப்பிதம், கிடை 
மை, கேட. 

[॥'ரமrர; 8. அபகாரம், கேடு, அபாயம், 
ஊறுபாடு, பழுது; குற்றம், ரெரிவு, 

சிதைவு, அழிவு, சேதம், தீமை, ஈட் 
டம். 

In-jus'tice, s. Fீதனம், அடாவந்தி,௮ 

ரீதி, அரீதம், இெர்தி, மீதிகேடு, ௮ 
திக்கிரமம். 

Ink, 8. மை, மூ, 
horn, மைக்கூடு, மசிகூவி. 

Ink, v. க: மைபோடல், மைபூசுதல். 
to make ink, ews Oger. 

Ink’i-ness, s. மையூசப்ப்ட்ட்தன்மை, 
மைத்தன்மை. 

Inkling, s. பயில், சைகை. 
as inclination, விருப்பம், பிரியம், ஆ 

சை, அவா. 
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ink’stand, s. மைக்கூடு, seen ww) 
கூவி. 

Ink'y, a. கரிய, மைவன்னமான, கறுப் 
பான. 

{n-lice’, ஓ. a. Aத்திரப்பின்னலால் அல © 
ங்கரித்தல். 

Inland, s. உள்நாடு. 

Inland, a. உள்நாட்டுக்கடுத்த, கடலுக் 
குத்தூரமான. 

In'land-er, s. உள்நாட்டான். 

In'land-ish, a. உள்ஈாட்டுக்குரிய. 

{n-law’, v.a. பிரமாணடபாலனங்கொடு 

த்தல். 
Inlay, s. பதிப்புவேலை. 
In-lay’, v. a. ஒட்தெல், பதித்தல். 

precious stones, அமுத்தல், பதித்தல், 

இழைத்தல், கேவணத்திற்பதித்தல். 
gold, தங்கமிடுதல் , தங்கமழுத்தல். 

In-lay’ing, s. பதிப்புவேலைசெய்கை. 
In'let, s. கதவு, பிரவேசம், அவாரம், ௧ 

டை: 
as bay, கடா, அறை. 

In-list’, v.n. (see Enlist.) சேவகமாயெ 

முதல். 
In-lock’, v.a. அடைத்துவைத்தல், கொ 

ளூவுதல், கடாவுதல். 
In-lo'co, adv. தன்னிலையில். 

In'ly, adv. உள்ளே, இரகசியமாய். 
In'mate, s. விடுதிக்காரன, சகவாூ. 
In'most, a. உள்ளான, உள்ளுக்குள்ளா 

ன, அந்தரங்கமான. 
thoughts, உட௭ட்கருத்து, உள்ளெண்ண 
ம், அபிப்பிராயம். | 

, Inn, ௧. விடுதிவீடு, சத்திரம், மடம், சா 
வடி. 
keeper, v_டாதிபன், சத்திரபதி. 

Inn, 2. 2. விடுதிவிடுதெல். 

In'nate, «. இயல்பான, சகசமான, சத 
BRIO, சுயமான. 
faculties, அந்தக்கரணம், இயற்கைய 

Bay. 
disease, பரவணிவியாதி, இயல்பான 
வியாதி, கருப்பஉற்பத்தியிலுண்டா 
னரோய். 

In'nate-ly, adv. இயல்பாய், சுபாவமாய். 
In'nate-ness, 8. இயல்பு, சுபாவம்,சொ 

நீதம், இயற்கை. 
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In-nav’i-ga-ble, a. மரக்கல்மோட்டக்கூ 
டாத, தோணிசெல்லக்கூடாத, கப்ப 
லோட்டக்கடாசத. 

[n'ner,a. உள்ளான, உள்ளுக்குள்ளான. 
court, உட் பிரகாரம், உள்மண்டபம். 

In'ner-ly, adv. உள்ளாய். 
Inner-most, a. உள்ளுக்குள்ளான, 2 

ள்ளந்தரங்கமான. 
In-nerve’, v. a. பலப்படுத்துதல், தரப் 

படுத்துதல், உரப்படுத்துதல். 
Inn'hold-er, மடாதிபன், கத்திரா 
Inn'keep-er, ~~ வால் 
Inning, s. தானியசங்கிரகம். 

in play; புகுதல். 
In'no-cence, மாசன்மை, குற்றமி 
In'no-cen-cy, ae ன்மை, சுத்தம், மன 

ப்புனிதம், அட்டமின்மை, திங்கன் 
மை. 

In'no-cent, s. குற்றமில்லாதவன், சத்த 
ன், சலன. 
as idiot, மண்ணன், மடன்: 

In'no-cent, a. தீங்கற்ற, மாசற்ற, சுத்த 
மான, மடமான. 

In'no-cent-ly, adv. குற்றமில்லாமல், த 
ப்பில்லாமல், சுத்தமாய். 

In-noc’'u-ous, a. தீங்கற்ற, மோசமற்ற, 

பழுதற்ற; இதமான. 
In-noc'u-ous-ly, adv. மொசயில்லாமல், 

தப்பில்லரமல், தவறில்லாமல். 
In-nom'i-na=-ble, a. யெயரிடப்படக்கூ 

டாத. 
In-nom'i-nate, a. பெயரில்லாத. 
In'no-vate, v.4. புதியனபுகுத்தல், இ 

டையிட்கெகொள்ளுதல். 

In-no-va'tion, s. தூதனம், புதுமை, ஒ 
முங்கன்மை. 

In'no-va-tor, 8. தரதனக்காரன், நூதன 

ன், அதனி. 
In-nox/ious, a. தீங்கற்ற, கேடில்லாத, 

சுத்தமுள்ள. 
In-nox'ious-ly, adv. திங்கல்லாமல், சுத் 

தமாய். 
In-nox/ious-ness, 8. திங்கின்மை, ஈன் 

மை. 
In-nu-en'do, s. சாடை, சைகை, குறி 

ப்பு. 
In’/nu-ent, a. கருக்கிடையுள்ள, குறிப் 

புள்ள. : 
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In-nu-mer-a-bil’i-ty, எண்ணின் 
In-nd'mer-a-ble-ness, மை, கணக் 

கன்மை, தொகையற்றதன்மை. 
In-nt’mer-a-ble, a. எண்ணிறந்த, கண 

க்கல்லாத, தொகையற்ற, 
In-nu'mer-a-bly, adv. எண்ணிறந்து, & 

ணக்கின்றி, தொகையின்றி. 
In-nu-trition, s. சரீரவளர்ச்சிக்கடாத 
அ, தேகமோஷணமற்றது. 

In-o-bé'di-ence, s. அடங்காமை, Epes 
படியாமை, கேளாமை. 

In-ob-serv'a-ble, a. அதரிசனமான, க 
ண்ணுக்கெட்டாத. 

In-ob-serv'ance, s. எண்ணாமை, மதியா 
மை, அனுசரியாமை, அடங்காமை. 

In-oc'u-late, v. a. பால்கட்டுதல், 
to bud, முகைபதித்தல். 

In-oc-u-la'tion, s. பரால்கட்டுகை, மு 
கைபதிக்கை. 

In-oc'u-la-tor, 8. பால்கட்டுநறவன், 
பொருதவைப்போன். 

In-6'dor-ous, a. வரசனையற்ற, சுந்தமற் 
ற, பரிமளமில்லாத. 

In-of-fens'ive, a. இடறற்ற, திமையில் 
லாத, சாதுவான, குற்றமில்லாத, வி 
க்கனமில்லாத. 
person, சரதுவானவன், சுபாவி. 

In-of-fens’ive-ly, adv. இடறின்றி, இத 
மாய், விக்கனயின்றி, சாதுவாய். 

In-of-fens'ive-ness, 8. சாது, இடறின் 
மை, கேடின்மை. 

In-of-fi'cial, a. அதிகாரமற்ற, நிரதிகார, 
இட்டமான. 

In-of-fi'cial-ly, adv. அதிகாரமின்றி, இ 
ட்டமாய். 

In-of-fi'cious, a. அப ட்சமான, உபசர 

ணையில்லாத, பட்சமற்ற, தகுதியற்ற, 
திராணியற்ற, செயலற்ற, முயற்சியற் 
ற, சித்தியில்லாத, சாரமற்ற. 

In-op’er-a-tive, a. செயலவில்லாத. 
In-op-por-tine’, a. வசதியில்லாத, ௪ 

மையமில்லாத. 
In-op-por-tine'ly, adv. சமையமில்லா 

மல், வசதியில்லாமல். 
In-op'u-lent, a. செல்வமில்லாத, செழி 

ப்பற்ற, வளமில்லாத. 
In-or'din-a-cy, s. ரநெறிவமு, ஒழுங்குத் 

தவறு, குழப்பம். 
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In-or'din-ate, a. ஒழுங்கற்ற, மிகுதியா 
ன, மட்டுக்கதிகமான. 

In-or'din-ate-ly, adv. wi @EGUGF, 
அதீகமாய். 

In-or'din-ate-ness, 8. மிகுதி, ஒழுங் கன் 
ம்; தவறு. 

| In-or-din-a'tion, 8. தவறு, தப்பு, ஒழுங் 
னம். 

In-or-gan’ic, 
In-or-gan’ic-al, a. 

ங்காத, செயலற்ற, 
In-or-gan’ic-al-ly, adv.sருவிகரணமின் 

றி, இயக்கயின்றி, செயவின்றி. 
In-or'gan-iz-ed, a. கருவிகரணமற்ற, 

இயங்காத, செயலற்ற. 
In-os'cu-late, v. a. சந்துசெய்தல், பொ 

ருத்துதல், ஒன்றவைத்தல், 
In-os-cu-la'tion, s. ஓட்டுகை, சந்துசெ 

ய்கை, பொருத்துகை, ஒன்றிப்பு. 
Inquest, 8. விசாரணை, விளச்கம். 
In-qui'et-ude, s. sலக்கம், மனச்சலன 

ம், அசைவு, மனக்குழப்பம், பதறு. 
In'qui-nate, ». a. அழுக்காக்குதல், YF 

தீதமாக்குதல். 
In-qui-na'tion, 5. அமுக்காக்குகை. 
In-quir’a-ble, a. விளங்கப்பட த்தக்க,ஆ 

ராயத்தக்க, விசாரிக்கப்படத்தக்க. 
In-quire’, 0. a. லிசாரித்தல், ஆய்தல், ஆ 

ராய்தல், வினாவுதல், உசாவுதல். 
of a diviner, sட்டுக்கேட்டல், குறி 
கேட்டல், சாத்திரங்கேட்டல். 
after one’s rank, குuலம்விசாரித்தல், 
கணிசம்பார்த்தல். 

In-quirent, a. விசாரிக்க, உசாவுறெ. 

கருவிகரணமற்ற, 
இயக்கமற்ற, இய 

In-quit'er, 5. விசாரணைக்காரன், வினா : 
வுவோன். 

In-qui'ry, 5. விசாரணை, சோதனை, ஆ 
ref, உசாவு, கேள்வி, வினா. 

In-qui-si'tion, 8. விசாரணை, நீதிவிளக் 
கம், சோதனை, பஞ்சாயத்தார்சோ 
தனை. 

of Rome, பரப்புமதக்கோட்பாட்டை 
விட்டுவிலதினவர்களைத்தண்டிக்கும் 
உரோமைச்சங்கம், பாப்புமதம்விட் 
டவேதஅனுசாரிகளைத்தண்டிக்கும் 
உரோமைச்சங்கம். | 

Tn-qui-si'tion-al, a. விசாரணையுள்ள, வி 
சாராணைக்கடுத்த, 



INS 

In-quis'i-tive, a. விசாரணையுள்ள, நர 
தனமான; அண்ணறிவுள்ள, ஆராய் 
வான... 
talk or tattle, விடுகதை, 

In-quis'i-tive-ly, adv. விடுப்பாய், நூத 
னமாய், ஆராய்வாய். 

In-quis'i-tive-ness, s. விடுப்பு, ஆராயுங் 
குணம். 

In-quis'i-tor, 8. விசாரணைக்காரன், உற் 
அப்பார்ப்போன்; விடப்புக்காரன். 
of Rome, வேதஅனுசாரிகளைத்தண்டி 
க்குஞ்சங்கத்தொருவன். 

In-quis-i-t6'ri-al, a. விசாரணைக்கடுத்த., 
In-quis-i-td/ri-ous, a. விசாரணைபண் 

ணுறெ, ஆராய்வுபண்ணுறெ, 
In-rail’, v. a. அழிவைத்தல்., 
In-reg'is-ter, v. a. புத்தகத்திற்சேர்த்தல், 

இடாப்பிற்சேர்த்தல். 
In'road, $5. காட்டுக்குட்பகைவர்செல் 

லுகை, தேசத்துட்சென்றுகுறையா 
Aas. 

In-sa-li’bri-ous, a. சக சதமான, 
செளக்கியமில்லாத. 

In-sa-li'bri-ty, s. சுகமின்மை, செளக்கி 
யவீனம். 

In-sal'u-ta-ry, a. சுகலீனமான, சேத 
மான. 

In-san’a-ble; a. சொஸ்தமாக்கப்படக் 
கூடாத. 

In-sane’, 5. பைத்தியமுள்ள, புத்திக்கு 
றைச்சலுள்ள, உன்மத்தமான. 

In-sane’ly, adv. பைத்தியமாய், உன்மத் 
தமாய். 

In-sane'ness, பைத்தியம், உன்மத் 
In-san'i-ty, mat வெறி, மதம். 
In-sa'tia-ble, a. ஆற்றக்கூடாத, த 

யாத, தீராத. 
In-sa'tia-bly, adv. ஆற்றக்கூடாமல், த 

ணிக்கக்கூடாததாய். 
In-sa'tiate, a. ல; ஆராத, திருத் 
தியடையாத. 

In-sa'tiate-ly, adv. த வற்க்ினய், 
ஆவலரய், திருத்தியில்லாமல். 

In-sa-ti'e-ty, 5. இருத்தியின்மை. 
In-sat-is-fac'tion, s. Aருத்தியின்மை, நி 

ரம்மியம், பூரணமின்மை. 
In-sat'u-ra=ble, a. நிரம்பக்கூடராத, தே 

ங்கக்கூடாத, தேங்காத. 
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In-scribe', v. a. எழுதுதல், திட்டதெல், a 
ரைதல், மேல்விலாசம்போடுதல், ரே 
இத்தல். 

In-scrib’er, s. எழுதுவோன், எழுத்துக் 
காரன், லேககன். 

In-scrip'tion, s. எழுத்துவரைவு, மேல் 
விலாசம், முகவுரை. 

In-scrip'tive, a. எழுதத்தக்க, மேல்வி 
லாசமுள்ள. 

In-scru-ta-bil'i~ty, அறியக்கூடா 
In-scru’ta-ble-ness, st ததன்மை, ஆ 

ராய்ந்தறியக்கூடாததன்மை. 

In-scri'ta-ble, a. ஆராயக்கூடாத, ஆரா 

ய்ந்துமுடியாத, ஆழமான, அறிவுக் 
கெட்டாத. 

In-scrt'ta-bly, adv. ஆழமாய், அறிவுக் 
கெட்டாமல். 

In-sculp’,v. a. இத்திரித்தல், சத்திரம்வெ 
ட்டுதல். 

In-sculp'ture, s. AதAரவேலை. 
In-séam', ம. 4. தைத்தல், மருவித்தைத் 

தல். 
In'sect, s. வண்டு, குளவி, பூச்சி, புழு, 

சிற்றுயிர். 

In'sect, a. Aன்ன, சிறு, அற்பமான. 
In-sec-ta’tor, s. தன்பப்படுத்துறெவன். 
In'sect-ed சசியியல்புள்ள 
In-tect'ile, ¢ பேர்த் iad 
In-sec'tion, s. வெ।ட்டுகை, Fans. 
In-se-ctire’, a. பத்திரமற்ற, பேணமற்ற, 

காப்பில்லாத. 
In-se-cure’ly, adv. பத்திரமின்றி, பே 

ணமின்றி; மோசமாய், 

| In-se-ct'ri-ty, 8. மோசம், பத்திரமின் 
மை, நிச்சயமின்மை. 

| In-sem’in-ate, v. a. விதைத்தல், வித்தி 

டுதல். 
| In-sem-in-a'tion, s. வித்திடுகை. 

In-sens’ate, 4. புலனில்லாத, மந்தமான, 

சுவரணையற்ற. 

In-sens-i-bil/i-ty, s. இமிர், திமிர்ப்பு, உ 

ணர்ச்சியின்மை, சுவரணைக்கேடு. 

as dullness, மந்தம், தூக்கம். 

In-sens’i-ble, a. உணர்ச்சியற்ற, சுவர 

ணைகெப்ட். 

In-sens'i-ble-ness, s. சவரணைக்கேடு, 
உணர்ச்சியின்மை, அறிவுசேடு. 
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In-sens ‘i-bly, wid புலனுக்குத்தோன்றா 
மையாய், சுவரணைக்கேடாய். 

In-sen'tient, a. புலனில்லாத, உணர்ச் 
சியற்ற. 

In-sep-a-ra-bil’i-ty, பிரிக்கக்கூ 
In-sep'a-ra-ble-ness, * ¢ டாமை. 
In-sep’a-ra-ble, a. பரிக்கக்கூடாத, ப 

குக்கக்கூடாத. 
In-sep’a-ra-bly, adv. பரிக்கக்கூடாமை 

யாய், பேர்க்கக்கூடாமையாய், வில 
க்கக்கூடாமையாய், பகுக்கப்படா 
மையாய். 

In-sert’, v. a. இடையிற்சேர்த்தல், இ 
டையிலேஎழுதுதல், உட்படதெதுதல், 
செருகுதல், உள்ளேபாய்ச்சுதல், ௨ 
ள்ளேசெலுத்துதல். 
a roll, twist, &c., இரிவைத்தல். 

In-ser'tion, s. இடையீடு, செருகுகை, 
by writing, இடையிலே எழுதுதல், இ 
டையிலேபதித்தல், இடைவரிஎழுது 
தல். 

In-shad’ed, a. பலவன்னமிட்ட. 
In-shell’, v. a. ஓட்டக்குட்படுத்தல், ஒ 

ட்டால்மூடுதல், 
In-shel'ter, v. n. உள்ளேஒதுங்குதல், ம 

றைந்திருக்குதல், கரத்தல். 
In-shrine’, v. a. (see Enshrine.) அடக் 

கம்பண்ணுதல். 
In'side, s. உட்புறம், உள், அகம், உட் 

பககம, 

of a pie or cake, உள்ளுடன. 
In-sid'i-ate, v.a, பதிவிருத்தல் . 

In-sid'i-a-tor, 8. பதிவிடைகாரன், பதி 
விருப்போன். 

In-sid'i-ous, a. சதியோசனையுள்ள, பது 
ங்கியிருக்றெ,கபடமான, பட்டிமை 
யான, ரெருடான. 

matter in a bile, உட்கள்ளம், ஒடுரீர். 
research, உளவு, வேவு. 

In-sid'i-ous-ly, adv. நெருடாய், கள்ள 
மாய், கரவாய், கபடமாய், சதியோச 
னையாய். 

In-sid'i-ous-ness, 8. சதியோசனை, நெ 
GO, கரவு, கள்ளம், அவதரந்திரம், 

In'sight, s. உட்பார்வை, உள்ளாராய்வு, 
அண்ணியவிசாரணை, தேர்ந்தவறிவு, 
Zora Mens. 
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In-sig'ni-a, 8. (pl.) குறிப்புகள், முத்தி 
ரை, கொடி முதலியவிருஅகள்; GY 
உசசன்னம், சாசனம், புண்ட.ரம். 

In-sig-nif i-cance, . அற்பம், சிறு 
In-sig-nif’i-can-cy, sf மை, இற்பம், 

கிஞ்சித்துவம், ரோய்மை, வியர்த்தம், 
ஈனம். 

In-sig-nif'i-cant, a. வியர்த்தமான, பல 
னில்லாத, உதவாத, பயனற்ற, தழ்ப் 
பான, அற்பமான, சிறிய. 

In-sig-nif’i-cant-ly, adv. பயனின்றி, 
பொருட்படாமையாய், அற்பமாய். 

In-sig-nifi-ca-tive, a. பயனற்ற, வியர் 
தீதமான. 

In-sin-cére’, a. மாயமான, நிதார்த்தமற் 
ற, பொய்யான, கபடமான, கூடக 
மான. 

In-sin-cére'ly, adv. தொர்த்தத்தப்பாய், 
மாயமாய், பொய்யாய். 

In-sin-cer'i-ty, s. மwன்மொன்றுவாக்கொ 
ன்று, எத்து, மாயம், நாணயக்கேடு, 
கூடகம். 

In-sin'ew, v. a. பலப்பித்தல், உரப்பித் 
தல். 

In-sin'u-ant, a. வசப்படுத்தத்தக்க, பிரி 
யப்படுத்தத்தக்க. 

In-sin'u-ate, v. a. சயிகச்கையாய்ப்பேசு 

தல், எழில்விடுதல், குறிப்பாய்ச்சொ 

ல்லுதல், மனதிலழுத்தல், மனதிற்பதி 
BEN. 

In-sin'u-ate, v. n. மனதிற்புகுதல், செ 

றிதல், பற்றுதல். 
In-sin-u-a'tion, 8. சரடை, எழில், பயி 

ல், குதிப்பு, குறி, சைகை. 
In-sin'u-a-tive, 4. sவருAிற, உறவாடு 

ற, வசப்படுத்துறெ. 

In-sin'u-a-tor, s. உறவாடுவோன், as 
மாக்குவோன். 

In-sip'id, & சுவையற்ற, இரசமற்ற, ௨ 
ருசியற்ற, சாரமற்ற, நிரசமான, சுவ 
ரணையற்ற, சுணைகெட்ட, மந்தமான. 
to become insipid, நிரசமாதல்;, சார 
ங்கெடுதல், இலைத்தல், ஊசுதல், ஊ 

ழ்த்தல். 
In-si-pid’i-ty, கண சுவையி 
In-sip’id-ness, i ன்மை,சாரமின்மை, 

வேகமின்மை, சுவரணையின்மை. 
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In-sip'id-ly, adv. சுவையில்லாமல், நிர 
சமாய், உயிர்ப்பில்லாமல், அசாக்கி 
ரமாய். 

In-sip'i i-ence, s. அறிவின்மை, மதிமீன 
ம், பைத்தியம். 

In-sist', ௦. ௩. கிலைநிற்றல், வற்புறுத்தல். 
on, தாற்பரித்தாக்கேல் டல் கண்டித் 

அச்சொல்லுதல், நிறுத்திப்பிடித்தல்; 
பிடிவாதமாய்நிற்றல், தனாதுநிறுத்தல். 
on obedience, வற்புறுத்திக்கழ்ப்படி 

யச்சொல்லுதல், இடித்துரைத்தல், 
In-sist’ent, a. உரமாய்நிற்திற, 
In-si‘tion, 8. ஓட்டவைக்கை, பொருத் 
தகை. 

In-snare’, v. a. அகப்படுத்தல், சிக்குப் 
படுத்தல், ஆசைகாட்டல், பொறியே 
ந்றுதல், கண்ணியிலகப்படுத்தல். 

In-snar'er, $.sகண்ணிகுத்துதிறவன், ௮ 
கப்படுத்துறெவன். 

In-so-bri'e-ty, s. வெறிமயக்கு, மதிமய 
க்கு; மத்தம். 

In-sd'cia-ble, a. கசொள்கையில்லாத, ௪ 
ங்காத்தமற்ற, அன்னியோன்னியமற் 
ற, தன்பாடான, கொண்டாட்டமில் 
லாத, அளவளாத. , 

In'so-late, v. a. வெயிலிற்காயவைத்தல்,; 
ap Osea, குரியபுடம்வைத்தல். 

In-so-la'tion, s. உணக்குகை,வெயிலிற் 
காயவைக்கை, உலர்ததுகை. 

asa stroke of the sun, குரியகிரணத் 
தாக்கு, வெயில்த்தாக்கம். 

In'so-lence, s. இறுமாப்பு, நிமிர்ச்சி, நி 
ந்தை, மேட்டிமை, குறும்பு, தறுகுறு 

ம்பு;அகந்தை, எண்டாப்பு,கெறுவம். 

In'so-lent, a. நிமிர்ச்ியான, முதிர்ச்சி 
யுள்ள, அகந்தையான, நிந்தையுள்ள. 
to become insolent, ஏsந்தைகொள் 
ளூதல், நிமிர்ச்ிசகாட்தெல். . 
to be insolent, அ௮கந்தைகாட்டதெல், 
பெருமைகாட்கதெல். 

dn'so-lent-ly, adv. அகந்தையாய், மேட் 
டிமையாய், முதிர்ச்யொய், கெறுவ 
மாய். 

In-so-lid’i-ty,s. வைரமின்மை, சோற்றி. 
In-sol-u-bil'i-ty, s. shரையாததன்மை. 

In-sol'u-ble, a. sரையக்கூடாத, கரை 
க்கக்கூடாத. 
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not to be explained, சந்தெகந்திர்க்ச 
கீகூடாமை. 

In-solv'a-ble, a. அவிழ்க்கக்கூடாத, வி 
ளங்கப்பண்ணக்கூடாத, தெளிவிக்க ' 
க்கூடாத. 

In-solv'en-cy, s. sகடனிறுக்கத்தகாமை, 
கடனிறுக்கக்கூடாமை. 

In-solv’ent, s. 

வன. 
In-solv'ent, a. sடனிறுக்கத்தகு இயற்ற. 
In-som'ni-ous, a. கனவுகாண்டிற, சொ 

ப்பனங்காண்டெ, 
In-so-much’, adv. அளவாய், அதினால், 

படியால், மட்டாய். 

In-spect’, v. a. லிசாரித்தல், சோதித்தல், 
ஆராய்தல். 

In-spec'tion, s. ஆராய்வு, பரிசோதனை, 
விசாரணை. 

In-spect’or, s. ஆராய்ச்சிசெய்வோன், 
பரிசோதிக்றெவன், மேல்விசாரணை 
காரன். 

In-spect’or-ate, 
In-spect’or-ship, "” , 

வேலை. 
In-spers'ed, a. தூவின, பனித்த, தெஸி 

தீத, சிதறின. 
In-sper'sion, s. தூவல், தெளிப்பு, பனி 

ப்பு, விதைப்பு. 
In-sphére’, v.a. சக்கராயனத்துட்செலு 

S50, விருத்தாயனத்துளடைத்தல். 
In-spir'a-ble, a. பூரிக்கத்தக்க, சுவாசம் 

வாங்கத்தக்க, உள்ளேவாங்கத்தக்க, 
உறிஞ்சத்தக்க. 

In-spi-ra/tion, s. பரிசுத்தாவியின் அரு 
ட்சி,ஞானாவிப்பிரவேசம்,தெருட்டி. 
of the Holy Spirit, பரிசுத்தாவியின் பி 
ரவேசம், பரிசுத்தாவியினேவுகை. 
inspiration of an idol, ஆவாகனம்ப 
ண்ணுகை. 
supposed inspiration, சன்னதம், வெ 
றியாட்டு, 
as inhaling of air, சவாசம்வாங்கல், 
பூரசஞ்செய்துல்! 

In-spi'ra-to-ry, a. சுவாசம்பூரிக்கத்தக்க. 
In-spire’, v. a. எழுப்பிவிதெல், முயற் 

செபண்ணுதல், ஏவுதல், சதைரியப்படு 
த்துதல், Cage Cars ஞானபாதைப் 
படுத்தல். 

கடனிறுக்கமாட்டாத 

ஆரய்ச்சிவேலை, 
மேல்லிசாரணை 
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to inhale, சவரசம்வாங்குதல், பூரித் 
தல். 

to be inspired by a demon, ஆவேச 
ங்கொள்ளுதல், 
the person inspired by a demon, uw 
டிமத்தோன், வெறியாட்டாளன், சா 
வினி. 

{n-spir'er, s, ஏவிவிடெபவன், ஞானபா 
தைப்படுத்துவோன். 

In-spir’it, v. a. 2 யிர்ப்பித்தல், ஆவிகொ 
டுத்தல், எவுதல், 

In-spis'sate, v. a. இறுக்குதல், தடிக்கச் 
செய்தல், உறைவித்தல். 
to become inspissated, த௭த்தல், இ 
அகுதல், உறைதல், திளுதல். 

In-spis'sate, 4. உறைந்த, தடித்த, இறு 

Gor, திரண்ட. 
In-spis-sa'tion, s. த।க்கப்பண்ணுகை, 

இறுகப்பண்ணுகை. 

In-sta-bil/i-ty, s. நிலையாமை, நில்லா 
மை, சலனம், அசைவு, திரிவு, உறுதி 
யின்மை. 

In-sta'ble, a. (see Unstable.) உறுதியற் 
ற, நிலையற்ற, சலனமான. 

In-sta’ble-ness, s. நிலையாமை, உறுதியி 
ன்மை., | 

In-stall’, 0.4. பட்டங்கட்டுதல், உத்தி 
யோகத்தில்வைத்தல், அபிவேித்த 
ல், ஏற்படுத்தல். 
a priest or king, பட்டஞ்குட்கெல். 

In-stall-a'tion, 8. பட்டங்கட்டுகை, ப 

ட்டச்குட்டு, உத்தியோகமியமம். 

In-stall'ment, 8. பட்டாபிலேகம், 
in commerce, sக்தாயம், தடவை. 

In'stance, 8. திட்டாந்தரம், உதாகர 
ணம், அத்தாட்ூ. 

as importunity, ஏவசzரம். 
In'stance,v. a. இட்டாந்தப்படுத்தல், உ 

தாரணங்காட்டல், உதாகரித்தல்., 
In’stant, 5. சறுவாய், தற்சமயம், 

as current, நிகழ்மாதம், 
In'stant, a. அவசியமான, கைக்குடனா 

ன, சடுதியான. 
as urgent, வேண்டுமை, உறுதி, அவா, 
வேண், 
this instant, இச்சணமே, இவ்வேளை 
யில். 
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in an instant, நெொடிக்குள்ளே, சடுதி 
யாய். 

In-stan-ta-né'i-ty, 8. முன்னெண்ணாத 
அ, வரவுகாத்திராதது. f 

In-stant-a'ne-ous, a. சடுதியான, உட 
னை, தீவிரமான, தற்சணமான, Os 
டுதியான, திடுகூறான. 

In-stant-a'ne-ous-ly, ) தற்சணமே,உட 
In-stant’er, adv. te, அதிதுரித 
In'stant-ly, மாய், காலதாம 

தமில்லாமல். 
In-state’, v. a. பட்டங்கட்டுதல், உத்தி 

யோகம்வைத்தல், உத்தியோகத்திலே 
ற்படுத்தல், நிலைப்படுத்தல். 

In-sta'tu-quo, s. இருந்தபடி, முன்னைய 
நிலை. 

In-stau'rate, v. a. தருத்தம்பண்ணுதல், 

புதுப் பித்தல்., 
In-stau-ra'tion, 8. திருத்தம்; புதுப் பிப்பு. 
[n-stau-ra'tor, 8. இருத்துவோன், புதுப் 

பிப்போன். 
In-stead’, s. (used as a substantive, or 

substitute.) Jrதி, ஈடு, பதில், 
In-stead’, adv. ஈடாக, அடையாக, பிர 

தியாக, பதிலாக. 
In-steep’, v. a. ஊறவைத்தல், அழுக்கு 

தல், 
In'step, 8. புறங்கால், புறவடி. 
In'sti-gate, v. a. ஏவுதல், மூட்டதெல், ௭ 

ழுப்புதல், தூண்தெல். 

[n-sti-ga'tion, 8. ஏவுகை, மூட்டுகை, 
அண்டுிகை. 

In-sti-ga'tor, s. தணண்டுகோல், அண்டி 
விட வோன், எஏவுவோன். 

In-still’, ஓ. க. பதித்தல், அழுத்துதல். 

food, ஊட்டுதல், தற்றுதல், அருத்து 
தல். 

knowledge, புத்தியட்தெல், அறிவூட் 

Ose, அறிவுறுத்தல். — 
In-stil-la'tion, s. அழுத்துகை, பதிக்கை, 
அறிவட்டெை. 
es 8. அழுத்துவோன், பயிற்று 

வோன், அறிவட்டவோன். 
In-stim-u-la’ ல 8. தஅூண்டுகை, எவு 

கை; முயற்சிப்படுத்துகை, 
| Instinct, s. சபரவஉணர் சுபாவ ௮; SP 

ம், இயற்கையறிவு, உபஞ்லை. 
of trees, srணம். 
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In-stinct’, a. இயல்பான; இயற்கையறி 
வுள்ள; உபஞ்ஞையுள்ள; உயிர்ப்பு 
ள்ள, ஏவப்பட்ட. 

In-stinct'ive, a. இயல்பான, சுபாவவ 
றிவுள்ள, உபஞ்வஞையுள்ள. 

In-stinct’ive-ly, adv. இயற்கையாய், இ 
யல்பாய், சபாவஞானமாய், உபஞ் 
CO OF UU 

In'sti-tute, s. கட்டளை, பிரமாணம், வி 
அ, நியாயம், நியதி. 
as literary society, sல்விச்சங்கம், க 
ழகம், கல்விபயிலிடம், கல்லூரி. 
as book of laws, sருமசாத்திரம், 

In'sti-tute, v.4. ஏற்படுத்தல், நியமித்தல் , 

ஸ்தாபித்தல், கற்பித்தல், விதித்தல். 
to install, ஏற்படுத்தல். 
2 ]awsயit, வழக்குத்தொடுத்தல். 

In-sti-ta'tion, s. எற்பாடு, நியமம், நிய 
iL}, ஸ்தாபனம். 

_ of justice, தருமசாத்திரம், னல்! 
as college, கல்லூரி, வித்தியாசாலை. 
as a society, சங்கம். 

donations to, sன்கொடை., ஆதனம். 
charity institution, தருமவித்தியாசா 
லை, தருமசங்கம். 
professors supported in, sமகாதிபர், 
கழகாதனவித்துவான்கள், கழகாதீன 
வித்தியாதானர். 
students in a charity institution, sm 
மாதனமாணாக்கர். 

In-sti-ti'tion-al, a. பிரமாணத்துக்கடுத் 
த, கற்பனைக்கடுத்த. 

In-sti-tu'tion-a-ry, a. தூுலாதாரமான. 
In'sti-tu-tist, 8. தருமநூலாக் யோன். 
In'sti-tu-tive, a. நிலைப்படுத்துறெ, உறு 

திப்படுத்துநிற, ஸ்தாபிக்றெ. 
- In'sti-tu-tor, 8. ஏற்படுத்துவோன், ஸ்தா 

பிப்போன், நிலைப்படுத்துவோன். 
as teacher, வாத்தி, குரு. 

In-struct’, v. a. படிப்பித்தல், பயிற்றுத 
ல், உணர்த்துதல், கற்பித்தல், உபதே 

சித்தல், ஒதுவித்தல், போதித்தல். 
In-struct'i-ble, a. sற்பிக்கக்கூடிய, உப 

தேசிக்கக்கூடிய, பயிற்றக்கூடிய. 
In-struc’tion, 8. பரப்பு, கல்வி, பயிற் 

சி, அறிவு; கற்பனை, புத்திபோதனை. 
spiritual, ஒானஉபதேசம், போதகம், 
போதிப்பு, தீட்சை. 
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In-struct'ive, a. அறிவுகொடுக்கத்தக்க, 

படிப்பனையுள்ள, போதனையுள்ள, 
பொருணயமுள்ள. 

In-struct'ive-ly, adv. ப௭ப்பனையாய், 
புத்திபோதகமாய். 

In-struct'ive-ness, 8. அறிவுபயிற்றுந்தன் 
மை,போதிக்குமிலட்சணமுடைமை. 

In-struct’or, 8. பொதகன், தேசிகன், வா 
த்தி, கழகாதிபதி, வாத்தியாயன். 

In-struct'ress, s. மொத; வாத்தியாயி, 
ஓதுவிப்பாள். 

In'stru-ment, s. தணைக்கருவி, தளபாட 
ம், உபகரணம், இயற்று, இயற்றனம், 
எத்தனம், TH, தட்மொட்டு, பணிமு 
ட்டி. 
musical, இசைக்கருவி, தவாத்தியம். 
stringed, sரம்புக்கருவி, சுரமண்ட 
லம். 
wind, அளைக்கருவி, குயிற்கருவி. 
written, சாதனம், உறுதி, ஒப்பம். 
in law, தத்துவபத்திரம், உறுதி. 

In-stru-ment’al, a. ஏதுவான, காரியவே 
தவான, காரணமான. 
cause, துணைக்காரணம், கருவி. 

In-stru-ment-al'i-ty, s. sரரணம், முத 
ன்மை, முகாமை, மூலம், நிமித்தம். 

In-stru-ment’al-ly, adv. srரணமாய், நி 
மித்தமாய், எதுவாய். 

In-stru-ment’al-ness, 8. பிரயோசனம், 
ஏத, காரணம். 

In-suav'i-ty, 5. அனாசாரம், அநாகரிகம். 
In-sub-jec’tion, a & கீழ்ப்படியாமை, 
In-sub-mis'sion, ° § அடங்காமை. 
In-sub-or'di-nate, a. Sழ்ப்படியாத, ௮ 

டங்காத, இணங்காத, வசப்படாத. 
In-sub-or-di-na'tion, s. அடங்காமை, 
அமையாமை, கீழ்ப்படியாமை, தன் 
னிட்டம், குழப்பம். 

In-sub-stan'tial, a. மrரயையான, குனி 
யமான, இனமையான. 

In-suf'fer-a-ble, a. உத்தரிக்கக்கூடாத, 
ஆற்றாத, சடிக்கக்கூடாத, பொறுக்க 
க்கூடாத, சுமக்கக்கூடாத, தாங்கக் 
கூடாத. 

In-suf'fer-a-bly, adv. sாங்காமையாய், 

சகெகக்கூடாமையாய். 
In-suf-fi'cien-cy, 8. கறை, பேரதாமை, 

குறைவு. 
Hat 
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In-suf-fi'cient, a. குறைவுள்ள, போதா 
ச, போதாமையான. 

In-suf-fi'cient-ly, adv. பொதாமையாய், 
பற்றாப்படியாய். 

In-suf-fla'tion, s. ஊதல், ஊதுகை. 
In'su-lar, நீராற்குழப்பட்ட, நீர் 
In'su-lar-ly, க ‘ குழ்ந்த, கடலுதெத, 

ஆற்றிடைக்குறையான. 
In'su-late, v. a. பிரித்தல், விலக்கிவைத் 

தல்; நீக்குதல், ஒற்றிவைத்தல். 
to be insulated, தனித்திருத்தல், பிரி 

ந்திருத்தல். 
In’su-la-ted, a. சணித்த, தனிமையான. 
In-su-la'tion, s. தனிமை, கேவலம். 
In'sult, s. அனாசாரம், நிர்தை, அவசார 

ம்; அவமானம், பழி, எச்சு, அவமதி 
ப்பு, நிஸ்காரம். 
In-sult', ௦.4. பழித்தல், அவீமானித்தல், 

நிந்தித்தல், ஏசுதல், இகழ்தல். — 
In-sult-a'tion, 8. dims, இகழ்ச்சி. 
In-sult'er, 8. நிக்திப்போன், அவமதிப் 

போன், இகழ்வோன், தூஷகன். 
In-sult’ing-ly, adv. அவமதிப்பாய், அவ 

மானமாய், நிந்திப்பாய். 
In-su-per-a-bil'i-ty, 5. மேற்கொள்ளப்ப 

ட்ரமை, வெல்லக்கூடாமை. 
In-si’per-a-ble, a. மேற்கொள்ளக்கூடா 

த, GL E5SR_ டாத. 

In-su'per-a-ble-ness, s. மேற்கொள்ளக் 
கூடாமை, வெல்லக்கூடாமை. 

In-si’ per-a-bly, adv. வெல’ல்லக்கூடாமை 
யாய், மேற்கொள்ளக்கூடாமையாய். 

In-sup-port'a-ble, a. தாங்கக்கூடாத, 
பொறுக்கக்கூடாத, சடிக்கக்கூடாத. 

In-sup-port'a-ble-ness, 8. srங்கக்கூடா 
மை, சடிக்கக்கூடாமை, ஆற்றாமை. 

In-sup-port'a-bly, adv. தாங்கக்கூடாம 
ல், சுமக்கக்கூடாமல், பொறுக்கக்கூ 
டாமல். 

In-sup-press’i-ble, a.  Sழ்ப்படுத்தக்கூ 
டாத, அடக்கக்கூடாத. 

In-sur'a-ble, a. sட்டத்தைஙிவிர்த்தியா 
க்கஞ்தக்கு 

In-sdr'ance, s. #@, பிணை, உத்தரவாத 

ம்; பொறுப்பு. 
as premium, க்கின்ற 

ல்உத்தரவாதம்பண் னு ம்படிமுன்ன 
றக்கொடுக்கும்பணம். 
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company, உத்தாவாதஉடன்பாட்டிச் 
சங்கத்தார், நட்டபாலனசங்கம். 

In-stre’, v. a. நிச்சயித்தல், நட்டத்தை 
த்தினி! 
property, உத்தரவாதம்யண்ணல், ந 
ட்டம்ரீக்குதல். 

In-str'er, 8. ஈட்டத்தைநீக்குவோன், A 
ச்சயிப்போன், உத்தரவாதி. 

In-sur'gent, 8. கலகக்காரன், இராச்சிய 
விரோதி. 

In-sur'gent; a. sகலகம்பண்ணுதிற, கல 
கமுள்ள. 

In-sur-mount'a-ble, a. மேற்கொள்ளக் 

கூடாத, வெல்லக்கூடாத. 
In-sur-mount’a-bly, adv. மேற்கொள்ள 

க்கூடாமல், சயிக்கக்கூடாமையாய். 

In-sur-rec'tion, 8. ஊர்ச்கலக ம், ஊர்க்க 

லம்பகம், குழப்பம், படைக்குழப்ப 
ம், ஊர்க்கலாதி. 

In-sur-rec'tion-al, கலாதியான, 
In-sur-rec'tion-a-ry, rs : குழப்பமா 
ன, ஊர்ப்புரளியான. 

In-sus-cept-i-bil'i-ty, s 
டு, திமிர், விறைப்பு. 

In-sus-cept'i-ble, a. உணர்ச்சியில்லாத, 
சுவரணைகெட்ட. 

In-tact’a-ble, a. பரிசவுண்ர்வில்லாத, ௨ 
ணரக்கூடாத, தொடக்கூடாத. 

In-tagl’io, ௧. Qத்திரந்தருகை, த்திரரத் 
தனம், சித்திரமணி. 

In-tan’gi-ble, a. தொடப்படக்கூடாத, 
பரிசிக்கப்படக்கூடாத. 

In-tan-gi-bil'i-ty, தொடக்கூடா 
In-tan'gi-ble-ness, f மை, பரிசமின் 
மை 

In-tast'a-ble, a. ருசக்கப்படக்கூடாத, 
ருசியில்லாத. 

In' te-ger, 5. முழுத்தொகை, முழுவெ 
ண், முழுவிலக்கம், அபின்னம். 

In'te-gral, a. முழு, பூரணமான, அபி 
ன்னமான. 
numbers in arithmetic, அபின்னவெ 
ண்கள்; முழுவெண். 

In'te-gral- ly, adv. முழுமையாய், பூரண . 
மாய், ௮பின்னமாய், 

In'te-grant, a. பங்கான, பின்னப்பட்ட. 
In'te-grate, v. a. புதுப்பித்தல், பூரணப் 

படுத்தல், மிறைத்தல். 

சுவரணைக்கே 
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In-te-gra'tion, s. புதுப்பிக்கை, பூரண 
மாக்குகை, நிறைவாக்குகை. 

In-teg'ri-ty, s. Asner, நறெர்மை, உண் 
மை, செம்மை, நிதார்த்தம், முழுமை. 

In-teg-u-ma/tion, 8. sரம்புசவ்வுமுதவி 
யவற்றையறிவிக்கு.நூல். 

In-teg'u-ment, 8. போர்வை, புறணி, 
மடல், தோல், உமி, ஒடு, கோது. 

In'tel-lect, s. அறிவு, உணர்வு, சேசன 
ம், சைதன்னியம், சத்து, அஞ்ஞை. 
weak intellect, sட்டைப்புத்தி, பே 
தைமை, சொற்பபுத்தி. 

In-tel-lec'tion, s. உணர்ச்சி, அறியுந்த 
ன்மை, தேர்ச், யூகம், ர மதி. 

In-tel-lect'ive, a. அறிகிற, மட்டுக்கட்டு 
. நெ, நினைக்றெ, உணருறெ, 
In-tel-lect'u-al, s. அறிவு, உணர்வு. 
In-tel-lect'u-al, a. wனதுக்கடுத்த, புத்தி 

5055, அறிவுக்கடுத்த. 
research, Gsi¢, ofa, ஆராய்வு. 
faculties, அர்தர்க்கரணம், அறிககுவி, 
கரணங்கள். 

In-tel-lect'u-al-ist, s. சைதன்னியவா 
தி, ௮றிவேமுதன்மையுள்ளதென் 
போன். 

In-tel-lect'u-al-ly, adv. புத்தியாய், அறி 
வாய், மனவழியாய். 

In-tel'li-gence, s. அறிவு, உணர்வு, சை 
தன்னியம், சேதனம். 
as news, சமாச்சாரம், செய்தி, விசே 
ஷம். 
as spiritual being, Aற்பரம், சத்துப் | 
பொருள். 

In-tel'li-gen-cer, s. சமாச்சாரக்காரன், 
அதன், செய்திகொண்டுபோவோன். 

In-tel'li-gent, a. அறிவுள்ள, கல்வியுள் 

ள, புத்தியுள்ள. 
person, புத்திமான், கருத்துள்ளவன், 
கருத்தாளி. 

mind, தேறினபுத்தி, சேர்்தபுத்இி, £ 
ர்நதபுத்தி, 

In-tel-li-gen’tial, a. வெளிமனமுள்ள, 
சுத்தமனமுள்ள. 

In-tel-li-gi-bil’i-ty, 3. அறியக்கூடு௩ 
In-tel'li-gi-ble-ness, » தன்மை, அறி 

யுக்தன்மை, உணர்ச்சி, விளத்சம், ம 
னத்தெளிவு. 
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In-tel'li-gi-ble, a. லிளங்கப்படக்கூடி 
ய, மனத்தெளிவான, விளக்கமான. 
reason, தெளிந்தநியாயம். 

In-tel'li-gi-bly, adv. புலப்பட, விளங் 
க, மனத்செளிவாய். 

In-tem’per-a-ment, s. சரீரசர்க்கேடு, ப 
தக்கேடு. 

In-tem'per-ance, s. மட்டின்மை, மிகு 
த, பெருந்தன்;, இச்சைப்பெருக்கம், 
பேரூண், பேரவா, பேராதுரம். 

In-tem’per-ate, a. wit on, மி யர 
ன, பேராதுரமான. 

In-tem’per-ate-ly, adv. wig லாமல், 
மிகுதியாய், மட்டுமிஞ்சி, வரையிக 
நது. 

In-tem'per-ate-ness, 8. 
பேராசை, பேரவா. 
of the weather, sQமை, அதிகரிப்பு, 
மும்முரம்; உரப்பு. 

In-tem'per-a-ture, s. மL்|ன்மை, மிகு 
த, அதிசம்பவம். 

In-ten‘a-ble, a. ஸ்தாபிக்கக்கூடாத, நி 
லைநிறுத்தக்கூடாத, அத்தாட்சிப்படு 
த்தக்கூடாத, சாத்தியமற்ற. 

In-tend’, v. a. கருதுதல், உத்தேசித்தல், 

உத்தியோடுத்தல், எண்ணுதல், குறித் 
தல், சட்டெல், நினைத்தல். 

In-tend’ant, s. sண்காணி, மேல்விசாரி 
ப்புக்காரன். 

In-tend’ed-ly, adv. vனதார,நெஞ்சறிய. 

In-tend’er, s. 2 $@s@UCuren. 

மட்டினமை, 

In-tend'ment, s. எண்ணம், ரோக்கம் 

கருத்து. 
in law, பிரமாணிக்கனுடையஅபிப்பி 
ராயம். 

In-ten'er-ate, v. a. த்துக் யி 

ருஅவாக்குதல், பதப்படுத்துதல். 

In-ten-er-a’tion, s. மெதுவாக்குகை. 

In-tense', a. மகத்தான, அகோரமான, » 
இறுக்கமான, மாகூர்மையான, கடிய. 
feeling, பேருணர்ச்சி. 

hunger, உதரத்துடிப்பு, உதரக்கொதி, 
were. 

to be intense, pear: உறைத்தல், 
ரெருங்குதல். 

In-tense'ly, adv. opines மிகுதி 
யாய், கடுமையாய், அகோரமாய், 



INT 

In-tense'ness, s. இறுக்கம், ' மும்முரம், 
அகோரம். 

In-ten'sion, s. இறுக்கம், மும்முரம், ௧ 
டுமை. 

In-ten’si-ty, s. இறுக்கம், உக்திரம், உர 
ப்பு, உறைப்பு, அகோரம், கடினம், 
கடுமை, கொடுமை, சீக்கிரம். 

In-tens'ive, a. இறுக்கமான, 
யான, அகோரமான. 

In-tens’ ive-ly, adv. இறுக்கமாய், அகோ 
சமாய், உறைப்பாய். 

In-tent’, 8. கருத்து, நோக்கம், எண்ண 
ம், றம், உத்தேசம். 
to all intents, எதுகரரியத்திலும். 

In-tent’, a. ஆவலான, சுறுசுறுப்பான, 
நோக்கங்கொண்ட, விவேகமுள்ள. 
to be intent on an object, sரதுதல், 
கவிதல், கரிடுதல் 

In-ten'tion, 8. கருத்து, நினைப்பு, Ab 
தை, எண்ணம், ரொக்கம், இலக்கு, 

உத்தேசம், குறிப்பு, 
secret, அபிப்பிராயம், உட்கருத்து. 

In-ten'tion-al, a. நினைத்த, அறிந்த, செ 
ய்யவேண்டுமென்றுசெய்த,யோசித்த. 

In-ten’tion-al-ly, adv. யொசனையாய், 
மனதார, நினைத்து, வேண்டுமென்று, 

கடுமை 

புத்திபூருவமாய். 
In-tent'ive, a. கருத்துள்ள, எண்ணமு 

ள்ள. 
In-tent'ive=ly, adv. நெருக்கமாய், கூர் 

மையாய், எண்ணமாய். 
In-tent'ive-ness, 8. அவதானம், கருத்து, 

உற்சாகம், முயற், கூர்மை, விழிப் 
பு, சாவதானம். 

In-tent'ly, adv. ஆவலாய், அவாவாய், 
கருத்தாய். 

In-tent'ness, 8. அவதானம், கருத்து, ௨ 

ற்சாகம், முயற், சாக்ரெதை. 
In-ter’,v. 0. அடக்கம்பண்ணுதல், சவம் 

உதாழ்த்தல்,சவஞ்சேமித்தல், புதைத்தல். 
In-ter-act!, s. இடைவேலை, இடைச்ச 

ரித்திரம். 
In-ter’ca-lar, 

_In-ter’ca-la-ry, 
a. ¢ இடையிற்சேர்த்த. 

day, கான்குவருடத்துக்கொருமுறை 
மாசிமாதத்திற்சேர்க்கப்பமெதிகநாள். 

In'ter-cal-ate, ». 4. . அதிகதினாதிசோ்த் 
தல், . 
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In-ter-cal-a'tion, s. வருடாந்தச்சேடத் 
தாலாயநாளைக்கூட்டல், அ௮பசித்துகா 
ட்சேர்த்தல், அதிகதினாதிச்சேர்ப்பு. 

In-ter-céde’, v. n. மத்தியஸ்தஞ்செலுத் 
அதல், ஈடுப்பேசுதல், பரிந்துபேசுத 
ல், மனுப்பேசுதல். 

In-ter-ced’ent,a. மத்தியஸ்தஞ்செய்ிற, 
மனுப்பேசுறெ, பரிர்துபேசுநிற, 

In-ter-céd’er, 5. மனுப்பேசுவோன், ௩ 
டுவன், பரிந்துபேசுவோன், மத்திய 
ஸ்தன். 

In-ter-cept’, v. a. தடுத்தல், தவிர்த்தல், 
தடைப்படுத்தல், மறித்தல். 

In-ter-cept'er, 8. தடைப்படுத்துவோ 
ன், தடைகாரன். ; 

In-ter-cep'tion,s. தப்பு,தடை,மறிப்பு. 
In-ter-ces'sion, 8. மத்தியஸ்தம், நடு, 
In-ter-ces'sor, 8. பரிக்துபேசுவோன், 

நடுவன், மத்தியட்சன், மத்தியஸ்தன். 
In-ter-ces'so-ry, a. மத்தியட்சமான, ப 

ரிக்துபேசுறெ. 
In-ter-chain’, v. a. பிணைத்தல், கேரத்த 

ல், தொடுத்தல், கொளுவுதல். 
In'ter-change, s. பண்டமாற்று, 

மாறிவரும்முறை, 
In-ter-change’, v. a. ஒன்றற்கொன்றுமா 

ற்றுதல். 
In-ter-change’a-ble, a. மரற்றப்படக்கூ 

டிய, shia pits Beier: Bei Arai 
பிரதிமாற்றுள்ள., 

In-ter-change’ ப hace: ஒன்றற்கொ 
ன்றுமாற்றக்கூடியதன்மை. 

In-ter-change'a-bly, adv. மாறிமாறி, மா 

ந்திமாற்தி, முறைமாறி, 
In-ter-change’ment, s. முறைமாறுகை, 

பண்டமாற்றுகை. 
In-ter-ci'dent, a. ws DW HOrag Gn, 

நடுவில்வருறெ. 
In-ter-cip'i-ent, s. தடை, தடைய்படுத் 
அவோன். 

In-ter-clide’, v. a. 50550, தடைப்படு 

த்தல், மறித்தல். 
In-ter-clu'sion, 5. தடுப்பு, மறிப்பு. 
In-ter-com-mu-ni-ca'tion, s. Cumé Ga 

te}, போக்குவரத்து, அன்னியோன் 
னியபரிமாற்றம். 

In-ter-com-min‘ion, s. பரிமாற்றம், ஊ 
டாட்டம். 

மாறி 
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In-ter-com-mii ni-ty, s. சம்பந்தம், அன் 
னியோன்னியம். 

In-ter-cost'al, a. விலாவெலும்புக்கூ 
டான. 

In'ter-course, s. உறவு, ஊடாட்டம், ௧ 
லப்பு, சகவாசம், சேர்த்திக்கை, கொ. 
ண்டாட்டம், வழக்கம், பரீட்சை, ப 
peal, போக்குவரவு; சம்பாஷணை, 
சங்காத்தம். 
illicit, கன்னப் கள்ளகடத் 
தை, PAPER REI dN சோரகம 
னம். 
to hold, ஊடாடதெல், கலத்தல், அள 
வளாதல், கொள்கையாய்நடத்தல். 

[n-ter-cur’, v.n. இடையிலேவருதல். 
In-ter-cur'rence, s. இடைச்சம்பவம். 
In-ter-cur'rent,a.இடையிற்செல்லுடெ. 
In-ter-cu-ta’ne-ous, a! NOLES 

ளான. 
In'ter-deal, s. “திவி ம் த ்வி் 
In’ ter-diehe, புறநீங்கல்,விலக்கு,தடப்பு. 
In-ter-dict’, v. a. மறித்தல், தடுத்தல், ம 

அத்தல், விலக்கல். 
In-ter-dic’tion, s. தடுப்பு, தடை, தள் 

ரூபடி. 
as curse, சாபம், சபிப்பு. 

In-ter-dict/o-ry, a. தக்கத்தக்க, கடை 
ப்படுத்தத்தக்க. 

In'ter-est, 8. பட்சம், விருப்பம், பிரிய 
ம்; பிரீதி, தொடர்ச்சி, பற்று, பிடிப் 
பு, தொ, உடந்தை, உரித்து. 
as benefit, ஆதாயம், நயம், பலன். 
as part, concern, Gow, பக்கம், பங் 
கு, பாத்தியம். 
of money, a_i. 
high or exorbitant, sl LL, அந்த 
வட்டி. 

In'ter-est, v. a. உடந்தையாரயிருத்தல், 
உரித்துக்கொள்ளுதல். 

In'ter-est-ed, a. பிரீதியுள்ள, பிரியமு 
ள்ள, பட்சமுள்ள. 
motives, சயட்சநியாயம். 
person, ஒரவாரக்காரன், உடர்தைக் 
காரன், ஓரபட்சன். 
party, வாரப்பாடானதிறத்தார், we 
சபாதக்காரர்; PILL சக்காரர்.. 

In'ter-est-ed-ness, s. வாரப்பாடு, 216 
தை, உரிமை. 

477 

INT 

[n'ter-est-ing, a. பரர்வையான;, விரும் 
பப்படத்தக்க, ஈயமுள்ள, வேண்டிய, 
இதமான. 

discourse, சாரமானபேச்ச, இணியச 
ம்பாஷணை, இதமானபிரசங்கம், 

In-ter-fere’, ». a. இடையிலே நுழைதல், 
கையிடுதல், கூடுதெல், முட்தெல், தலை 
யிட்கெ்கொள்ளுதல். 

In-ter-fer'ence, s. இடையிலேவருகை, 
கொளுவல், கையிடல், முட்கதெல். 

In-ter-fer'ing, s. தடை, இடைமீடு, வி 
& G) oor to. 

In-ter'flu-ent, a. ஊடுபாய்கிற, இடை 
Wut Gm. 

In-ter-ful'gent, a. sநிவேபிரகாசிக்கிற, 
ஊடொளிருறெ, மத்தியிற்சோதிகா 
லற. 

In-ter-fus'ed, a. இடையேசெறிந்த, இ 
டையிடைதூவின. 

In'ter-im, s. இடைவிட்டமேரம், 
In-té'ri-or, 5. அகமனை, அந்தரங்கம், ந 

டு, அந்தர்ப்புரம். 
of a secret, &c., இரகயெசகுழ்ச்சம். 
of a country, உள்காடு, 

In-té'ri-or, a. உள்ளான, உள்ளுக்குள் 
ளான, அம்தரங்கமான. 

In-ter-ja’cen-cy, 8. இடைநிலை, 
In-ter-ja'cent, a. sடுவெயிருக்கிற, இ 
டையீடான. 

In-ter-ject’, v. a. rஈநிவே எறிதல், இடை 
யிலேவைத்தல், மத்தியிவிடுதல், உட் 
செலுத்துதல், உட்பாய்ச்சுதல். 

In-ter-jec'tion, s. வியப்பிடைச்சொல், 
உளக்குறிப்பிடைச்சொல், ஆச்சரிய 
க்குறிப்பிடைச்சொல். 

In-ter-jec'tion-al, a. இடை நிலையான. 
In-ter-join’, v. a. இணைத்தல், கலத்தல், 

சம்பந்தம்பண்ணுதல், சங்காத்தம்ப 
ண்ணுதல். 

In-ter-lace’, v. a. Qபன்னுதல், கலத்தல், 

இழைத்தல். 
In-ter-lapse’, s. இடையிலேசென்றகா 

லம், இடைக்காலம். 
In-ter-lird’, ௦. கொழுப்புந்தசையுங்கல 

த்தல், இடையில்வைத்தல், நடுவில் 
வைத்தல். 

In'ter-leaf, s. இடைவெள்ளெொற்றை., 
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In-ter-léave’, v.a. இடைவெள்ளொற் 
றைவைத்துக்கட்கெல். 

In-ter-line’, v. 4. வரிக்கூிடேயெழுதுத 
ல், வரிக்டையிலெழுதுதல் ; இடை 
வரிஎழுதுதல். 

In-ter-lin-e-a'tion, ahs & eto 
In-ter-lin’ing, “A ¢ முதுகை. 
In-ter-link’, ». a. கோத்தல், தொடுத்தல், 

பிணைத்தல். * 
In-ter-lo-ca'tion, s. sஈநுவிலவைக்கை. 

In-ter-lock’, v. n. ௮அணைதல், இணைதல், 

சேர்தல், கொளுவுதல். 

In-ter-lo-cii'tion, 8. சம்பாஷணை 

In-ter-loc’u-tor,a. சம்பTணைபண்ணு 

வோன், சம்பாஷணைக்காரன். . 
In-ter-loc'u-to-ry, a. சம்பாவணைக்குரி 

ய, சம்பரஷணையுள்ள. 
In-ter-lope’, v. a. SmMAsSO, GHES) 

Osa, கள்ளவியாபாரம்பண்ணுதல். 

In-ter-lop'er, s. கள்ளலியாபாரி, கையி 
டுவோன், தலைவைப்போன். 

In'ter-lude, s. இடை யிலேவரும்விகட 
வினோதி, கோணம். 

In-ter-li/nar, a. அமாவாசியின்முற்கா 
லும்பிற்காலுமுள்ள. 

In-ter-mar'riage, s. விவாகக்கொள்வன 
வுகொடுப்பனவு. 

In-ter-mar'ry, v.n. விவாகசம்பந்தம்ப 

ண்ணல், பெண்கொண்டுகொடுத்தல். 

In- tote IE: vn. தலையிடுதல், தலை 

போட்டுக்கொள்ளுதல், குறுக்கேபோ 

ய்விழுதல், தொடுத்துக்கொள்ளுதல். 

In-ter-med'dler, s. தலையிடுவோன், உ 

டர்தையற்றதநிற்கையிட்வோன். 

In-ter-mé'di-a-cy, s. மத்தியஸ்தம், ௩டு, 

In-ter-mé'di-al, a. மத்தியஸ்தத்திற்கடுத் 

த, நடுவான. 

In-ter-mé'di-ate, v.n. மத்தியஸ்தமாதல், 

மத்தியிவிருத்தல். 

In-ter-mé'di-ate, a. இடையான, கடுவா 

ன, மத்தியிலுள்ள. 
space, இடைவெளி. 

In-ter-mé'di-ate-ly, adv. sவாய், இ 

டையே, 
In-ter-mé'di-um, 8. ௫, ee இடை 

வெளி. 

In-ter'ment, s. அட க்கம்பண்ணுகை, ௪ 

வச்சேமம்பண்ணுகை, புதைப்பு. 
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In-ter-mi-gra'tion, s. இடமாறிக்குடி 
போதல், வலசைபோகதல். 

In-term'in-a-ble, a. தொலையாத, எல்லை ' 
யற்ற, ஏராளமான, முடிவில்லாத, ௮ 
ந்தமில்லாத. 

In-term'in-ate, a. முடியாத, முடிவில் 
லாத, எல்லையில்லாத; தீர்ப்பில்லா 
மையான. 

In-ter-min'gle, v.a. sகலக்குதல், கலவை 
செய்தல். 

In-ter-mis'sion, a. ஓய்வு, ஒழிவு, தடங் 
கல், விடுது, தரிப்பு, விடதெலை. 

In-ter-mit’, v.a. விட்டவிட்டுத்தொடங் 
கல், நிறுத்திவைத்தல்; மாறிமாறிச்செ 

DESO. 
In-ter-mit', ஓ. n. தரமதித்தல், ஒய்தல், வி 

டுதல், நின்றுவிதேல். 
In-ter-mit'tant, a. அஞ சலஞ்சலான, மு 

றைக்குமுறையான. 
fever, முறைக்காய்ச்சல். 

In-ter-mit'ting-ly, adv. மறை முறையா 
ய், wink ba nh 

In-ter-mix', v. a. கலக்குதல், குழப்புத 
ல், Ckigsa! 

In-ter-mix’ture, s. கலப்பு, கலவை. 

In-ter-mun'dane, a. அ௮ண்டகோளங்க 
ளூக்கிடை யிலுள்ள. 

In-tern'al, a. அந்தரங்கமான, உள்ளத் 
திலுள்ள, உள்ளான, IWS. 
enmity, உட்பகை, 

In-tern‘al-ly, adv. உள்ளாய், அந்தரங்க 
மாய். | 

In-ter-na'tion-al, a. இராச்சயகொண் 
டாட்டமுள்ள. 

In-ter-nun'cio, 8. கடுவன், மத்தியஸ்த 
ன், சந்துசெய்பவன். 

In-ter-pel-la’tion, s. அழைப்புப்பத்திர 
ம், தடை, மன்றாட்டம். 

In-ter-pléad’; ». n. இடைப்பிராதுபண் 
ணுதல், இடைவழக்காடுதெல். 

In-ter-pléad'er, s. இடையமீட்டெப்பத்திர 
ம், ஈடுவைப்புப்பத்திரம். 

In-ter-pledge’, v. a. வாக்குமூுலஅடை 
மானங்கொடுத்தல். 

In'ter-po-late, v. a. இடையிலே எழுது 
தல், இடையிலேவைத்தல், மாட்ட 
றைதல். 
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In-ter-po-la'tion, s. இடைமீட, இடை 
யிடப்பட்டஅ. 

In'ter-po-la-tor, s. இடையிலேஎழுஅ 

வோன், மாட்டெறிவோன். 
In-ter-pos'al, s. இடைவைப்பு, இடை 

WO, மத்தியஸ்தம், தடை. 
In-ter-pose’, v. a. இடையிதெல், இடை 

ப்படுத்தல், செருகுதல்; குறுக்கிடுதல், 
தடைபண்ணுதல். 
assistance, தலைகொடுத்தல், உதவுத 
ல், கைகொடுத்தல். 

In-ter-pos’er, s. மத்தியஸ்தன், நடுவன், 
உதவுவோன். 

In-ter-pos'it, s. இடைச்சேமஸ்தானம். 
In-ter-po-si'tion, s. மத்தியஸ்தம், ஈடு, 

இடைமீடு, தடை. 
In-ter’pret, v. a. அப்பாசித்தனம்பண் 

ணுதல், அருத்தப்படுத்தல், வியாக்கி 
யானம்பண்ணல். 
dreams, riddles, sருத்துரைத்தல், தா 
ற்பரியம்பண்ணுதல். 
poetry, பயன்சொல்லுதல், பயனுரை 

த்தல், அருத்தம்பண்ணுதல், உரைப 
ண்ணுதல். 

In-ter'pret-a-ble, a. அருத்தம்பண்ணக் 
கூடிய, கருத்துரைக்கக்கூடிய. 

In-ter-pret-a'tion, s. உரை, பயன, தா 
ற்பரியம், வியாக்கியானம், கருத்து. 
of dreams, &c., sனவின்பயன், தா 
ற்பரியம். 
verbal, பதப்பொருள், பதவுரை, சொ 
ற்பொருள். 

In-ter' pret-a-tive-ly, adv. சொற்பொரு 
ளாய், பதவுரையாய். 

In-ter'pret-er, s. அப்பாஷிகன், உரை 
யாசிரியன், அப்பா. 

In-ter'pret-ing, 8. அப்பாசித்தனம். 
Jn-ter-punc'tion, s. வlிெசர்க்கங்கள். 
In-ter-reg’num, 
In-ter-reign’, 
In-ter'rer, s. சவச்சேமஞ்செய்வோன். 
In'ter-rex, s. இராச்சியபிரதிபாலன். 
In-ter'ro-gate, v. a. வினாவுதல், கேள்வி 

கேட்டல், விசாரித்தல். 
In-ter-ro-ga'tion, s. கேள்வி; வினா, 

கடர. 

In-ter-rog'a-tive, 8. GF, யா; ஆ; ஓ, oF 
In-ter-rog’a-tive, a. வினவு, 
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In-ter-rog‘a-tive-ly, adv. கேள்வியாய், 
வினாவாய், வினாவழியாய். 

In-ter'ro-ga-tor, 8. வினவுவோன். 
In-ter-rog’a-to-ry, s. கெள்வி. 
In-ter-rog'a-to-ry, a. வினாப்பற்றிய. 

mark, வினாக்குறி 
pronoun, வினாப்பெயர். 

In-ter-ro'rem, adv. AஇAலாய், பயமாய், 
அச்சுறுத்தலாய். 

In-ter-rupt’, v. a. தீடைபண்ணல், டி 
ன்னப்படுத்தல், குழப்புதல், குறுக்கி 
டுதல், பிரித்தல். 

In-ter-rupt’ed-ly, adv. இடையிடைவி 
ட்டு, தடைப்பட்டுத்தடைப்பட்டு. 

In-ter-rupt’er, s. s ப்பொன், தடப்பது . 
In-ter-rup'tion, 8. தடை; தடுப்பு, குழ 

ப்பம், இடையூறு, குறுக்கு. 

In-ter-scap’u-lar, a. ws aie உம் 
யிலுள்ள. 

In-ter-scind’, v. a. சேதித்தல், வெட்டு 
தல். 

In-ter-scribe’, v. a. இடையிலெழுது 
தல். 

In-ter-sé’cant,a.கத்திரிக்கற,கறுக்குதற. 
In-ter-sect’, v. a. கத்திரித்தல், ஊடறு 

த்தல், துண்டாக்குதல், நறுக்குதல். 
In-ter-sec/tion, 8. வெட்டு, ஊடறுப்பு, 

நறுக்கு. 

of a planet’s orbit, eSீழ்ச்சிஸ்தானம், 
பாதசேதனம். 

In-ter-sert', v. a. இடையிலேவைத்தல். 
In-ter-ser’tion, s. இடையிலேசெருகு 

கை. 
In'ter-space, s. நீக்கம், இடைவெளி, 

விடவு. 
In-ter-sperse’, ». இடையிலேதூவுதல், 

இடைக்கிடைபரப்புதல். 
In-ter-sper'sion, s. இடை யிலே. தூவுகை. 
In-ter-stel'lar, s. குரியமண்டலத்துக்க 

ப்பாலுள்ள. 
In'ter-stice, s. sண்ணறை, நீக்கம், அ 

வாரம். 
In-ter-sti'tial, a. sண்ணறையுள்ள. 
In-ter-tex'ture, s. Osea, பின்னல். 
In-ter-trop'ic-al, a. அ௮யனாந்தரத்துக்கூ. 

டான. 

In-ter-twine’, v. a. முறுக்குதல், முறுக் 

பப்பின்னுசல், முலுக்கித்திரித்தல், 



INT 

In'ter-val, s. இடைவெளி. 
of land, இடைச்சமகஙிலம். 
of time, இடைமேரம். 

In-ter-véne’, v. n. இடையில்வருதல்,கு 
அக்கேவருதல். 

In-ter-vén‘ient, இடையான, நடு 

In-ter-ven'ing, x , வான, குறுக்கான, 
இடையில்வருறெ. 
events, இடைச்சம்பவம், 

space, இடைவெளி. 
particle in grammar, இடைச்சொல், 
இடைகிலைமொழி. 
time, இடைமேரம். 

In-ter-ven'tion, s. இடையீடு, மத்தியஸ் 
ஐம். 
as instruments, ஏதுக்கள், காரணங் 
எ. 

In'ter-view, 

FOOSE. 
In-ter-volve’, v.a. இரித்தல், AEGUUO 

த்தல், சுருட்தெல், சுற்றுதல். 
In-ter-wéave’, v. a. இரித்தல், இழைத்த 

ல், பின்னுதல், ரெசவுசெய்தல். 
as intermix, seuத்தல். 

In-ter-wréathe’, v. a. மாலைதொடுத்தல், 
 pwr%eve1_ Ose. 
In-test'a-ble, a. vrணசாதனஞ்செய்யப் 

பிராயமற்ற, மரணசாதனஞ்செய்யத் 

திராணியற்ற, தத்துவமற்ற. 
In-test'a-cy; 8. மvrரணசாதனமெழுதாமற் 

சாகுஞ்சா. 
In-test/ate, s. மரணசாதனமெழுதாமற் 

செத்தவன். 
In-test/ate, a. மvrரணசராதனமில்லாமற்சா 

கிற. 
person, wமரணசாதனம்பண்ணாமலிற 
நதோன். 

In-tes'tin-al, a. கடலுக்கடுத்த, 
In-tes'’tine, 4. உள்ளான, உள். 
In-tes'tines, s. (pl.) குட—், குடல், ம 

ணிக்குடல். 
In-thrall’, ». a. அடிமைப்படுத்தல், | 

றையில்வைத்தல், சிறைப்படுத்தல், 
In-thrall’ment, s. 99. cw, அடிமைத்த 

னம். 
In-throne’, v.a. (see Enthrone.) ஆச 

னத்திலேற்றல், இராசாசனத்தில்வை 
த்தல். 

8. சம்பாஷணை, கூடிப்பே 
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In'ti-ma-cy, s. ஊடாட்டம், கலப்பு, 
கொள்கை, சிநேதெம், சேர்த்திக்கை, 
சங்காத்தம், ஐக்கம், FHS. 

In'ti-mate, 8. உரித்தானவன், பிராணி 
நேதிதன். 

In'ti-mate, ». a. குறித்தல், குறிப்புக்கா 
ட்தெல், சுட்டதெல், சுட்டிக்காட்டுதல். 

In'ti-mate, a. பழகிய, நெருங்கிய, உள் 
ளூக்குள்ளான, ஐக்கமான, சகெமான. 
friends or companions, wனஙகலந்த 
நட்போர், உற்றகிநேதிதர், நண்பர், 
GUI TT. 
to be intimate with, ஊம:Lரடுதல், க 
லத்தல், கொள்கையாதல். 

In'ti-mate-ly, adv. sட்பாய்,ஊடாட்ட 
மாய், சேர்த்திக்கையாய். 

In-ti-ma’tion, 8. குறிப்பு, குறி, சுட்டு, 
சாடை. 

In-tim/i-date, v. a. பயமுறுத்துதல், கல 
க்குதல், நிலைகுலைத்தல், அச்சுறுத்தல். 
by shouts, உரப்புதல், வெருட்கதெல், 
உறுக்குதல். 

In-tim-i-da’tion, s. பயமுறுத்துகை,வெ 
ருட்ட்கை, இிலெடையப்பண்ணுகை. 

In-ti‘tle, v. a. (see Entitle.) உரித்தாக 

குதல். 
In'to, prep. இல், உள், அச, கு. 
In-tol’er-a-ble, a. தாங்கக்கூடாத, உத் 

தரிக்கக்கூடாத; ஆற்றக்க_டாத. 
smell, ஊழல்நாற்றம், அழுகல்ஈாற்ற 
ம்; வெடில், கவிச்சு, நாற்றம். 

In-tol’er-a-ble-ness, s. தரங்கரமை, ஆற் 
ருமை, சகதிக்கக்கூடாமை. 

In-tol’er-a-bly, adv. தாங்கக்கூடாமை 
யாய். 

In-tol'er-ance, s. கடுமை, குரூரம், கொ 
டுமை, 

In-tol’er-ant, a. ககிமையான, கொடிய, 
இரக்கமற்ற. 

In-tol-er-a/tion, s. sககிமை, கொட்மை. 

In-témb’, 1.4. கல்லறையில்வைத்தல், 
சமாதிவைத்தல், சேமித்தல். 

In'to-nate, v. n. தொனித்தல், முழங்கு 
தல், நாதித்தல். 

In-to-na'tion, 8. தொனி, தொனிப்பு, ஓஒ 
லி, முழக்கம்; நாதம், சுதிடகிட்கை. 
deep, சம்பீரசத்தம், மந்தநாதம், 
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In-tone', 0: a. தொனிக்கச்செய்தல், w 
ந்தோசையாகத்தொனித்தல். 

In-tor'sion, 8. முறுக்குகை, திரிப்பு, பி 
ன்னுகை. 

In-tort’, v. a. திரித்தல்; முறக்குதல், பி 

ன்னுதல். 
In-to'to, adv. முற்றும், முற்றாய். 
In-tox'i-cite, v. a. வெறிக்கச்செய்தல், 

வெறியாக்குதல். 
to get intoxicated, வெறியெடுத்தல், 
வெறிகொள்ளுதல், களித்தல். 

In-tox’i-ca-ting, 
றியுள்ள, மஸ்துள்ள, வெறிக்க. 
liquors, மதுபானம், மஸ்து. 

In-tox-i-ca’tion, s. வெறி, வெறிமயக்க 
ம், களிப்பு; இலாகிரி, மஸ்து. 

In-tract’a-ble-ness, அடங்காமை, 
In-tract-a-bil’i-ty, ‘ தீழ்ப்படியா 

மை, முரட்டுத்தனம், படியாமை, ௮ 

மையாமை. 
In-tract'a-ble, a. அடங்காத, அமையா 

த, முரண்டான, 

person, முரடன்; குறும்பன். 
1n-tran-quil'i-ty, 5. அமைவின்மை, சமா 

தானமின்மை. 
In-trans‘i-tive, s. தன்வினை, செயப்படு 

பொருளிவிவினை. 

In-trans’i-tive-ly, adv. தன்வினையாய். 
In-trans-mi'ta-ble, 4. மரற்றக்கூடாத., 

In-trench’,v. é. அகமழுதல்,;காளவாய்தோ 
ண்டுதல். 

to intrench on, எல்லையொற்றுதல், ௪ 

ல்லேைதள்ளுதல், எல்லைகடத்தல். 

In-trench'ment, s. அகம், கொத்தளம், | 

தெத்து, 
[In-trep'id, a. பயமில்லாத, ஓஒர்மமுள்ள; — 

ஆண்மையுள்ள, வீரமுள்ள, அணிவு 
ள்ள, திடமுள்ள. 

man, திடபுருடன், திடாரி, வீரன். 

திடம், திபாரிக்கம், வீரம். 

In-trep'id-ly, adv. அணிகரமாய், திடமா 
ய், லீரமாய், 

_In'tri-ca-cy, s. ASG, கருகல், தலைதடு 
மாற்றம். 

In'tri-cate, a. Qக்கான, வருத்தமான, 
கருகலான. 
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In'tri-cate-ly, adv. Qக்காய், கருகலாய், 
தலைமயக்காய். 

In'tri-cate-ness, s. குழப்பம், கலக்கம், 
சிக்கு, கருகல். 
of an affair, அடி தலைதடுமாற்றம். 

In-tri-ca’tion, s. சிக்கு. 
In-trigue’, 5. அபாயம்; தந்திரம், நெரு 

டு, சற்பனை. 
JIn-trigue’, v. a. வஞ்சனைபண்ணுதல், 

சதியோசித்தல், அபாயம்பண்ணுதல், 
சற்பனைசெய்தல். 

In-trigu’er, s. ரெருடன், தந்தரி, ae 
சகன், சதிகாரன். 

In-trigu'ing-ly, adv. தந்திரமாய், ag 
சகமாய், அபாயமாய். 

In-trin’sic, உள்ளான, சுயமான, 

In-trin'sic-al, ‘ சுயம்பான, இயல் 
பான, உள்ள. 

meaning; உட்கருத்து, உட்பொருள், 
கருத்துரை. 

In-trin'sic-al-ly, adv. உள்ளபடி, சுயம் 
பாய்; இயல்பாய். 

In-tro-dice’, v. 4. உட்படுத்துதல்,ஏற்ப 
டுத்துதல், செலுத்துதல், பிரஸ்தாபம் 
பண்ணுதல், அறிமுகமாக்குதல். 
a seton, இரிவைத்தல். 

a subject, sதையெடுத்தல், பேச்சுத் 
தொடங்குதல். 

one to an assembly, சuயையேற்றுத 

ல்; அரங்கேற்றுதல், சங்கப்படுத்தல். 

to insert, உடரட்செலுத்துதல், உட்சே 

ர்த்தல், புகுத்தல். 
In-tro-ditc’er, s. அறிமுகமாக்குவோன், 

ஏற்படுத்துவோன், அறிவிப்போன். 
In-tro-duc’tion, s. ஆரம்பம், முகவுரை, 

அவக்கம், முதல், புகுகை, 

In-tro-duc'tor, s. அவக்குவோன், mee 
வுரைகாரன். 

| In-tro-duc'to-ry, முகவுரையான, 

In-tre-pid'i-ty, s. அஞ்சாமை, ஆண்மை, | a. 
In-tro-duc’tive, 

In-tro-gres'sion, 8. உட்பிரவேசம். 
In-tro-mis’sion, s. உட்புகுத்துகை. 

In-tro-mit’, v. உள்ளேவிடுதல், உள்ளே 
சேர்த்துக்கொள்ளுதல், புகுத்தல். 

In-tro-spect’, v. a. உள்ளே ஆராய்தல். 
In-tro-spec'tion, s. உள்ளாராய்வு, உட் 

பரர்வை. 

ஆரம்பமான. 

Ist 
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In-tro-vén'ient, a. 
உட்பிரவேசிக்நிற, 

In-tro-vert', v.4. உள்ளேமாற்றிவைத்த 
ல், உள்ளேவாங்குதல். 

In-tride’, v. a. உரிமையினறித்தலைவை 

550, இடையேபுகுத்தல்., 
In-tride’, 0.௩. பலபந்தமாய் நுழைதல். 

abruptly, சடதியாய்ப்புகுதல். 
In-trid'er, s. சதியாதுநியையின்றி௫ு, 
ழைவோன். 

In-tri’sion, 8. பலபந்தம், உரிமையற் 

அந்ழைகை, 
In-tru'sive, a. பலபந்தமான, கேட்டுக் 

Ceara wpm 
[n-trust', v.a. ஒப்புவித்தல், ஒப்படைத் 

தல், கையடைசெய்தல், சுமத்ததல், 
வசமாகவைத்தல். 

In-tu-i'tion, s. சுய அறிவு, சுபாவஅறிவு, 
இயற்கையுணர்வு. 

In-tu/i-tive, a. மனதினாற்கண்ட, சயஅ 
றிவாயுள்ள, இயற்கையறிவாயுள்ள. 
knowledge, Aிருவிகற்பக்காட்ி. 

In-ti'i-tive-ly, adv. சயஅறிவின்படி. 
In-tu-mesce’, v. a. SO S50, வீங்குதல், 

ஊ.அதல், பொருமுதல். 
In-tu-mes’cence, தடிப்பு, சுரப்பு, 

In-tur=ges'cence, rs , SESW. 
In-twine’, திரித்தல், முறுக்குத 
In-twist’, erga ‘ ல். 

In-um’brate, v. a. நிழலிதெல், நிழற்றல். 
In-un'dant, a. பெருகு. 
In-un'date, v.a. வெள்ளம்போடுதல், 

வெள்ளமெடுத்தல், பிரளயமெடுத்தல். 

In-un-da'tion, 8. சலப்பிரளயம், வெள் 
ளம், நீத்தம். 

In-ur-ban/i-ty, 8. மரியாதையினம், உப 
சரணைக்கேடு, அநாகரீகம். 

ப்ர, v. 4. பயிற்றுதல், பழக்குதல். 
one’s self to, சாதித்தல்,அப்பியாசித் 
தல். 
to be inured, np ee, பபவிது்திள், பழ 

குதல், 
In-ure'ment, s. சரதனை, சாதிப்பு, பயி 
OF, பழக்கம். 

In-urn’, ௦.4. புதைத்தல், சேமித்தல், ௮ 
டக்கம்பண்ணுதல். 

In-u'tile, a. அபிரயோசனமுள்ள. 
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In-u-til'i-ty, s. பயனின்மை, பலனின் 
மை. . 

In-ut'ter-a-ble, a. சொல்லுக்கடங்கா 
த, ஈாவுக்கடங்காத, வசனாததமான. 

In-vade’, v. a. மேல்விழுதல், சருவுதல், 
தடுக்குதல், சாதெல், முற்றிக்கைபோ 
டுதல். 

as an army, படையேற்றல். 
In-vad'er, s. முற்றிக்கைகாரன்; உரிமை 

யின்றிச்செல்பவன், எல்லைகடப் 
போன், பகைஞன், சத்துரு. 

In-vad'ing, a. மேல்விழுதிற, சருவுித, 
படையேற்றமான். 

In-va-les'cence, 8. சகம், 

ரோக்தியம். I 
In-val-e-ta'din-a-ry, a. சொஸ்தமில்லா 

த, அன்புற்ற, பலவீனமான. 
In'va-lid, 8. பிணியானி, ரோ ஊன 

னன். 
In'va-lid, a. உறுதியற்ற, சாரமற்ற, பல 

வறுதியான. 
In-val'id-ate, v.a. பலலீனப்படுத்தல், 

வெறுமையாக்கல், பெலன்குறைத்த 
ல், உரங்கெடுத்தல். 

In-val-id-a'tion, ் (னைத பெலணி 

சொஸ்தம், ஆ 

In-va-lid'i-ty, 8. ¢ ன்மை, தீத்துவக்கே 
In-val’id-ness, டு, பலட்சயம். 
In-val’u-a-ble, a. விலைமதிக்கக்கூடாத. 
In-val’u-a-bly, adv. விலைமதிப்பின்றி. 
In-va'ri-a ble, a. ot @7 த, மாற்றக்கூ.. 

டாத, 
In-va'ri-a-ble-ness, 8. மாமை, மாற்ற 

க்கூடாமை. 
In-va'ri-a-bly, adv. வேற்றுமையின்றி, 

விகாரமின்றி 
In-va'ri-ed, a. வேற்றுமையற்ற, விகார 

மற்ற. 
In-va'sion, 5. ஈரட்டுக்குட்பகைவர்செ 

லவு, படையேற்றம். 
In-vec’tive, 8. தூஷணம், HES, வன் 

சொல், சுடசொல், தோஷவாக்கு. 
In-vec’tive, a. துஷணமான், நிந்தை 

யான, சுடுதற, 
In- -vec’tive-ly, adv. நிர்தையாய், திமொ 

ழியாய், சுடசொல்லாய். . 
In-veigh’, v. a. தூஷணித்தல், விரோத 

மாய்ப்பேசுதல், கோபமாய்ச்சொல் 

லுதல், இகமுதல். 



INV 

In-veigh’er, s. இகழ்வோன், grafts 
போன், சுசொற்காரன். 

In-vei'gle, v. a. இழுத்தல், அசைகாட் 
Asa, எவிவிடுதல். 
property, கையாடுதல், அபகரித்தல். 
one, நிலைகுலைத்தல் , அகப்படுத்துதல், 
மாட்டுதல், எத்துதல், வஞ்சித்தல். 

In-véi'gler, 5. எத்தன், வஞ்சகன், இச் 
சகன். 

In-véil’ed, a. முக்காடிட்ட. 
In-vent', ». a. நினைத்துண்பெண்ணுத 

ல், கற்பித்தல், எடுத்துக்கட்டுதல், ௭ 
டுத்துத்தொடுத்தல், நிருமித்தல், GPF 
சிசெய்தல். 
a fiction, sதைகட்டுதெல், 
a plan, &c., கருத்தெடுத்தல், அருவம் 
பண்ணுதல், சூழ்ச்பொர்த்தல். 

In-vent'ful, a. நினைத்துண்டாக்குறெ, யூ 
கிக்கிற, GPFAOEUDD. 

In-vent'i-ble, a. நினைத்துண்டாக்கத்த 
க்க, கற்பிக்கத்தக்க. 

{n-ven'tion, s. குழ்ச்ச, வைப்புக்கட்டு, 
அதனகற்பிதம். 
as fancy, வன்னிப்பு, அலங்கரிப்பு, 
சித்திரம். 
in language, அலங்காரம். 

In-vent'ive, a. நினைத்துண்பெண்ணத்த 
க்க, புத்திறுட்பமுள்ள. 
person, சுழ்ச்சிக்காரன், விவேடி. 

In-vent'ive-ness, 8. சூழ்ச்சம், விவேகம். 
In-vent’or, s. நினeைத்துண்டுபண்ணுபவ 

ன், கதைகட்டி, குழ்ச்சக்காரன். 

In-ven-to'ri-al, a. சரமான்பெயர்வழியி 
மாப்புக்கடுத்த. 

In-ven-to'ri-al-ly, adv. சரமான்பெயர்வ 
ழியிடாப்புக்கடுத்தவிதமாய். 

In'ven-to-ry, 8. சrமrான்பட்டோலை, சா 
மான்பெயர்வழியிடாப்பு. 

In'ven-to-ry, v. a. இடாப்பெழுதுதல், 
சாமான்பெயர்விலாசமெழு.ததல். 

{n-vent'ress, 8. நினைத்துண்டாக்குபவ 
ள்; கற்பிதகாரி, வைப்புச்கட்டக்காரி. 

In-verse’, a. மvாணான, குறுக்கான. 
proportion, குறுக்குவினாவீதம், வி 
லோமவிதம்.' 

In-verse'ly, adv. குறுக்காய், அடிதலைமா 
றி, மாறாய். 
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In-ver'sion, s. பேதம், வித்தியாசம், வி 
லொமம். 
rule of three, கறுக்குமுத்தொகை 
வினா, விலோமத்திறைராகிகம். 

[n-vert', ». a. கவிழ்த்தல், திறாப்புதல், 
புரட்டதெல், அடிதலைமாற்றுதல். 

In-vert'ed-ly, adv. மvாறுபாடாய், புட் 
டாய், விலோமமாய். 

‘In-vert'ing,s.sவிழ்ச்ி,கவிழ்வு, புரட்டு, 

In-vest', v. a. தரித்தல், குட்தெல், ௨ 

கீதுதல், ஏற்படுத்துதல், தரிப்பித்தல், 
கொடுத்தல், ஈதல். 
property, qsைவற்றஆதனந்தேடுதல். 
with titles, பட்டஞ்குட்டெல், பட் 
டங்கட்டதெல், நாமஞ்குட்கெல். 
with authority, அதிசாரங்கொடுத்த 
ல், தத்துவங்கொடுத்தல். 
with honors, sணிசப்படுத்துதல். 
to be invested with a title, &c., தரி 

ESV, அணிதல், பூணுதல், குதெல். 
In-ves’ ti-ga-ble, a. ஆராயத்தக்க, விசாரி 

த்தறியச்கூடிய. 
In-ves'ti-gate, v. a. ஆராய்தல், சோதித் 

தல்,அளவிடதெல்,ஊடாடிப்பார்த்தல், 
விசாரித்தல். 

In-ves-ti-ga'tion, s. ஆராய்வு, சோதனை, 
அட்பவிசாரணை. 

In-ves'ti-ga-tive, a. ஆராயக்கூடிய, ஆ 
ராய்வுள்ள. 

In-ves'ti-ga-tor, s. ஆராய்ச்ிசிசெய்வோ 
ன், சோதனைகாரன். 

In-vest'i-ture, s. இுட்ொப்புக்கொடு 
க்கை, காணியாட்்சிப்படெ்துகை. 

In-vest'ive, a. தரிக்கிற, அணிறெ, முற் 
றிச்கைபோடுநறெ, நிலைப்படுத்துறெ. 

In-vest'ment, s. புடைவை; உடுப்பு, 
அணி. 
of forces, முற்றிக்கை. 
of money, மதற்பணங்கட்டுகை, 
ரொக்கசாமின்வைக்கை. 

In-vet'er-a-cy, 8. ககிமை, தீராமை, வி 
டாப்பற்று, விடாதசாதனை, 

In-vet'er-ate, a. கநிமையுள்ள, தீராத, ப 
ழய, நாட்பட்ட, வேர்கொண்ட. 
enemy, நெடுரோட்சத்துறா, திப் 
பகை, பழம்பகை. 

Tn-vet'er-ate-ly, adv. முரண்டாய், மூர் 
கீகமாய், விடாமல். 
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In-vet’er-ate-ness, s. விடாப்பற்று, 2 
டங்காமை. 

In-vet-er-a/tion, s. ககிமைகொள்ளுகை, 
முரனாாகுகை. 

In-vid'i-ous, a. எரிச்சலுள்ள; வன்மை 
யுள்ள; வஞ்சகமான. 
to be invidious, அழுக்கறுத்தல், பொ 
ருமைகொள்ளல். 

In-vid'i-ous-ly, adv. எரிச்சலாய், வன் 
மமாய், ரோனாமையாய், 

In-vid'i-ous-ness, 8. வன்மம், பகை, வ 
ன்மை, வன்கண்மை. 

In-vig'or-ate, v. a. இடlப்படுத்துதல், உ 

அதிப்படுத்துதல், தேற்றுதல், பெலப் 
படுத்துதல், உயிர்ப்பித்தல், உற்சாகப் 
படுத்தல். 

In-vig-or-a'tion, 8. தேற்றுகை, பலப்ப 
டுத்துகை, உயிர்ப்பிக்கை, திரப்படுத் 
துகை, 

In-vin-ci-bil’i-ty, s. வெல்லக்கூ டாமை. 
In-vin'ci-ble, a. வெல்லக்கூடாத, தோ 

லாத, மேற்கொள்ளக்கூடாத. 
In-vin'ci-ble-ness, s. மேற்கொள்ளக்கூ 

டாமை, வெல்லக்கூடாமை, தோலா 
மை. 

In-vin'ci-bly, adv. வெல்லக்கூடாமை 

யாய், தோலாமல். 
In-vi-o-la-bil’i-ty, ‘ 
In-vi'o-la-ble-ness, ட 

கூடாமை... 

In-vi'o-la-ble, a. மீறக்கூடாத, அவமதி 
க்கப்படாத, ஊறுபடக்கூடாத. 

In-vi'o-la-bly, adv. மீருமல், அவமதியி 

In-vi'o-late, a. சேதமடையாத; ஊனறுப 

டாத, தீழ்ப்படையாத, கற்புமீங்காத, 
மீறப்படாத, சுத்தமுள்ள. 

In-vi'o-la-ted, a. மீறாத, LOS, சுத் 

தமுள்ள. 
In-vis'cate, 0. a. பசையூசுதல், ஒட்டி 

தல. 
In-vis'cer-ate, v. ad. வளர்க்குதல்.. 
In-vis-i-bil'i-ty, s. அதரிசனம், தோற்று 

மை, தோன்றாமை. கட்புலப்படா 
மை. 

In-vis'i-ble, a. தேோற்றாத,அதமிசனமான. 
eclipse, srmmக்கிரகணம், பாதாள 
ரகணம். 

மீறக்கூடா 
மை, கடக்கக் 
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In-vis'i-bly, adv, தோன்றாதபடி, தோன் 
ருமையாய், உருப்படாமையாய். 

In-vi-ta'tion, s. அழைப்பு. 
In-vi'ta-to-ry, a. வரவழைக்தகிற, எதிர் 

கொண்டமழைக்திற. 
In-vite’, v. a. அழைத்தல், கூப்பிடுதல். 

வரவழைத்தல், கவர்தல், இழுத்தல். 
toa wedding, விவாகத்துக்கழைத்தல், 
to a feast, விருந்துக்கழைத்தல். 

In-vit'er, 8. விருந்துக்கழைப்போன், ௮ 
ழைப்போன். 

In-vit'ing, a. அழைக்கிற, ஆசைகொடு 
க்திற, பிறியப்படுத்துஇறெ. 

In-vit'ing-ly, adv. Qரியப்படுத்துதிறவி 
தமாய். 

In-vit'ing-ness, 8. வரவழைப்பு, வரப்பி 
ரியப்படுத்துகை. 

In’vo-cate, v. a. மன்றாதெல், வேண்தெ 
ல், போற்றல், எத்துதல். 

In-vo-ca'tion, s. அழைப்பு, வேண்டு 
மை, போற்றுகை, விண்ணப்பம். 
to a deity, தெய்வதுதி, கடவுள்வாழ் 
த்து, கடவுள்வணக்கம். 

In'voice, 5. இடாப்பு, வார்ஈாமச்£ட்ு, 
கைச்சார்த்து, சாமான்விலாசம. 

In'voice, v. a. சரமான்பெயர்வழியெழு 
. அதல். | 
In-voke’, v. a, செபித்தல், ஆகருஷித்த 

ல், வேண்டிக்கொள்ளுதல் , அழைத் 
தல். 
aid, துணையழைத்தல், உதவிகேட்ட 
a, அபயமிடுதல், முறையிடுதல். 
audibly, ஓலமிடுதல், 

In-vol’un-ta-ri-ly, adv. வில்லங்கத்துக் 
கு, மனப்பிறியமில்லாமல். 

In-vol'un-ta-ri-ness, 8. ருப்பின்மை, 
மனச்சாய்லின்மை,.கட்டாயம். 

In-vol/un-ta-ry, a. மன ப்பிறியமில்லாத, 
மனவிருப்பற்ற, கட்டாயமான. 

In'vo-lute, 5. சுருள், புசி, சரி, 

In-vo-li'tion, 5. சருட்டு, சுருள், சிக்கு, 

in arithmetic, சமிந்தானம். 

In-volve’,v. a. சருட்தெல், அகப்பட 
அதல், குழப்புதல், கலக்குதல், உட் 
படுத்தல், சிக்குப்பண்ணுதல், மூடதெ 

ல்; அருத்தங்கொள்ளுதல். 

to overwhelm, அமிழ்த்துதல். 
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to become involved, உட்படுதல், தா 
ழ்தல், கலங்குதல், குழம்புதல், அமி 

ழந்துதல், சிக்குதல். 
involved language or style, மயங்க 
வைப்பு. 

In-volv’ed-ness, s. ASG. 
In-volv'ing, a. சுற்றுகிற, திருகலான, 

முறுகலான, உள்ளடக்குஇறெ. — 
In-vul'ner-a-ble, @. srாயப்படக்கூடாத, 

இரணப்படக்கூடாத. | & 
In-vul’ner-a-ble-ness, s. srாயப்படக்கூ 

டாமை. 
In-wall’, v. a. மதிலடைத்தல், சுவரணை 

த்தல். 
In'ward, a. உள்ளான, உட்புறமான. 

In'ward, ab: உள்ளுக்கு; உள்ளா 
In' ward-ly, ய், உள்ளே. 
In'wards, s: (pl. ) கடல்முதவியவை, 

உதாகோசங்கள். 
In-wéave’, v.a. நெய்தல், பின்னுதல். 

In-wrap’, 0. a. அகப்படுத்தல், உட்படு 
தீதல், சுருட்தெல், சுற்றிக்கட்டதெல், 
சக்குப்படுத்தல். 

In-wréathe’, v. a. மாலைகட்தெல், மாலை 
தொடுத்தல், 

In-wrought', a. Aத்திரமிழைத்த, சித்திர 
வேலைபொருந்திய. 

l'o-dine, ௧. சாதாளைமுதவியவைகளிலி 
ருந்தெடுக்கும்மருந்து. 

I-on'ic, a ஒருவகைச்சிற்பவேலைக்கு 
ரிய. 
in verse, sாற்£ரடி. ° 

I-O'ta, 8. அணு, அற்பம், சொற்பம். 

Ip-e-cac-u-an'ha, s. வரக்திவேர்மருந்து. 

Ip'se-dix'it, 8. சுயகற்பிதம். 
Ip'so-fac'to, adv. தற்சாட் சியுள்ளதாய். 

I-ras-ci-bil'i-ty, 8. முட்டுக்கோபம், பிர 
தமகோபம், முற்கோபம். 

I-ras'ci-ble, a. கோபமூளத்தக்க, அபிகர 
யங்கொள்ளத்தக்க. 

person, முட்டுக்கோபக்கரான், சக்கி 
ரகோபி, மூர்க்கன். 

I-ras'ci-ble-ness, s. முட்டுக்கோபக்கு 
ணம். ப 

Ire, 8. னம், கோபம், கருவம்,உக்கிரம். 
Ire'ful, a. கோபமுள்ள, கோபமூளுகி 
அ; அபிகாயங்கொள்ளத்தக்க, 
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lre'ful-ly, adv. 
மாய். 

L'ris, 5. வானவில், மழைவில். 
of the eye, விழியைச்குழ்ர்திருக்கும் 
சவ்வு. 

Irk'some, a. அலைக்கழிவான, தொந்தர் 
வான. 

Irk'some-ly, adv. தொந்தரவாய், கற்கச 
மாய். 

Irk'some- “Ness, 8. அலைக்கழிவு, கற்கச 
ம்; சோர்வு. 
i 3. இரும்பு, கரும்பொன்; கருந் 

தாது, அயம். 
cast, வார்ப்பிரும்பு, இரும்புப்பாள 
ம், கரிகலடர்தஇரும்பு, னச்சட்டி. 
irons, விலங்கு, அலங்கு, சங்கிலி, 
தளை. 

rust, இரும்புக்கறள், அயமலம், 
sulphate of iron or green vitriol, 
ன்னபேது., 

I'ron, v. க. அயப்பெட்டியாற்புடைவை 

யழுத்துதல். 
l'ron, a. இரும்புள்ள, இரும்பாலாய. 

bandage, பற்றிரும்பு; இரும்பு வளைய 
ம், அள்ளு. 
bar, கடப்பாரை, கட்டப்பாரை. 
filing, அரபொடி. 
grate worn on the neck for pen- 
ance, அரிகண்டம். 
mould, இரும்புக்கறள், இரும்பூறல். 
pin, sாராசம். 
work, இரும்புவேலை. 
bar of, இருப்புச்சலாகை. 

l'ron-ed, a. இரும்பினாற்பெலப்படுத்தி 
ன, அயப்பெட்டியாலழுத்தப்பட்ட. 

I'ron-mon'ger, s. இரும்புலியாபாமி, 
I'ron-wood, s. பாலை, பாலைமரம். 

1-ர0n'ic-al, a. குத்திரமான, கருக்குச்சு 
ருட்டான, பிறிதபொருள்விளை றெ, 

I-ron’ic-al-ly, adv. குத்திரமாய், கருக்கு 
ச்சருட்டாய், வஞ்சகமாய், 

I'ron-y, 8. கருக்குச்சுருட்டு, புனைசரு 

ட்டு, குத்திரம். 
I'ரon-y, 4. இரும்பினாற்செய்த, இரும்பு 

அபிகாயமாய், கோப 

ள்ள. 

Ir-ra'di-ance, 2 கெணம், கதிர், ஓ 
Ir-ra‘di-an-cy, ' $ ஷி, பிரயை, சோதி, 

பிரகாசம். 
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Ir-ra'di-ate, v.a. துலக்குதல், பிரகாரி 
ப்பித்தல். 

Ir-ra'di-ate, v. n. இலங்குதல், அலங்கு 
தல், பிரகாசித்தல், கதிர்விடதெல், ஒளி 
ர்தல். 

{r-ra'di-ate, a. இலங்குதிற, பிரகாரிக் 
திற, பளீரிடுநற, 

ir-ra-di-a'tion, 5. பிரபை, இரணம், அ 
லக்கம், பிரகாசம், சோதி, 
mental, மwன்வெளிச்சம். 

Ir-ra'tion-al, a. மதிமீனமான, புத்தியற் 

Py புத்திக்குவிரோதமான, பகுத்தறி 
வற்ற, 
class in grammar, அஃறிணை, இழி 
திணை. . 

Tr-ra-tion-al'i-ty, 8. மதியீனம், புத்திய 
னம். 

Ir-ra'tion-al-ly, adv. புத்திகேடாய், மதி 
கேடாய், புத்திமீனமாய். 

Ir-re-claim'a-ble, a. இருத்தக்கூடாத, 
சீர்ப்படக்கூடாத. 
savages, இருத்தக்கூடாததுட்டர், தி 
ருந்தக்கூடாதகண்டகர், அசடர். 

fr-re-claim'a-bly, adv. இருத்தப்படக்கூ 
டாமையாய், சீர்ப்படக்கூடாமை 
யாய், முற்சருக்குவரமாட்டாமை 
யாய். 

Ir-rec-on-cil'a-ble, a. ஒப்புரவாக்கக்கூ 
டாத, ஒவ்வாமையான, சம்பந்தமற்ற. 

Ir-rec-on-cil'a-ble-ness, 5. ஒப்புரவாகா 
மை, இணங்காமை. 

Ir-rec-on-cil’a-bly, adv. ஒப்புரவாகாம 
ல், ஒவ்வாமையாய். 

Ir-rec-on-cile'ment, s. பேதகம், வேற் 
Dew, பேதம், ஒவ்வாமை. 

Ir-rec-on-cil-i-a'tion,s. ஒப்புரலின்மை, 
ஒவ்வாமை. 

Ir-re-cord'a-ble,a.எமுதப்பட க்கூ டாத. 

Ir-re-cov'er-a-ble, a. மிளாத, மிட்கக்கூ 
டாத, சுகமாக்கக்கூடாத, கட்டசாத் 
தியமான. ப 
to be irrecoverable, கடத்தல், ௮ 

கப்படாதிருத்தல். 
Ir-re-cdv'er-a-ble-ness, 5. Warne w, 
சொஸ்தமாகாமை, கைகடய்பு. 

Ir-re-cov'er-a-bly, adv. மிட்கக்கூடாம | 
ல், மீளக்கூடாமையாய், சைக்கெட் 
டாமல். 
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Ir-re-deem'a-ble, a. மிட்சியில்லாத, மீ 
ட்சப்படக்கூடாத; இரட்ரசிக்கப்பட 
க்கூடாத. 

Ir-re-di'ci-ble, a. இனம்மாற்றக்கூடா 
த, இனம்மாறக்கூடாத. 

Ir-re-fra'ga-ble, a. எதிர்மறுக்கக்கூடா 

த; பிரதிவாதமற்ற. 
Ir-re-fra'ga-bly, adv. உறதியாய், புர 

ளாமல். 
Ir#ef-ra-ga-bil’i-ty, எதிர்மறுக்கக் 
Ir-re-fra'ga-ble-ness, *” ‘ கூடாமை, பி 

ரதிவாதமின்மை. 
Ir-ref'u-ta-ble, a. பொய்யென்றுரு பிக் 

கக்கூடாத, மறுக்கக்கூடாத, அழிக் 
கக்கூடாத, நிராகரிக்கக்கூடாத. 

Ir-ref'u-ta-bly, adv. மறுக்கக்கூடாமல், 

நிராகரிப் பின்றி. 
Ir-reg'u-lar, a. ஒழுங்கந்ற, முறையில் 

லாத, குழப்பமான, தப்பறையான. 
verb, விதிவிலக்குறுவினை. 
person, ஒழுங்னேன், முறைகெட் 
டவன். 

Ir-reg-u-lar’i-ty, 8. ஒழுங்னேம்; முறை 
கேடு, நெறிகேடு. 
in grammar, விதிவழு, விதிமயக்கு. 

Ir-reg’ u-lar-ly, adv. ஒழுங்னேமாய், கு 
ழப்பமாய். 

in grammar, விதிவிலக்காய். 
Ir-rel’a-tive, a. பொருந்தாமையான, இ 

சைவற்ற., 
Ir-rel’a-tive-ly, adv. இசைவில்லாமல், 

சம்பந்தமில்லாமல், உரித்தின்றி. 

Ir-rel’e-van-cy, s. ஒவ்வாமை, ஒத்திரா 
மை, பொருந்தாமை. 

Ir-rel'e-vant, 4. பொருந்தாத, ஒவ்வாத, 
வித்தியாசமான. 
remark, ஒவ்வாதசொல், 
சொல். 

Ir-rel’e-vant-ly, adv. sரரியத்துக்குதவா 
மல், பொருந்தாமல். 

Ir-re-lig'ion, 8. அவபத்தி, அமார்க்கம், 
பத்தியின்மை. 

Ir-re-lig'ious, a. அவபத்தியான, பத்தி 
யற்ற, அமார்க்கமுள்ள. 

Ir-re-lig'ious-ly, adv. அவபத்தியாய், ௮ 
மார்க்கமாய். 

Ir-re'me-a-hle, a. பிரதிபலனில்லாச. 

அடாத 
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Ir-re-mé'di-a-ble, a. மாற்றகீகூ டாத, மீ 
ட்கக்கூடாத, சீர்ப்படுத்தக்கூடாத. 

Ir-re-mé'di-a-ble-ness, 8. ர்ப்படுத்தக் 
கூடாமை, மீட்சியின்மை, 

Ir-re-mé'di-a-bly, adv. wமரற்றக்கூடாத 
விதமாய், சொஸ்தமில்லாமல். 

Ir-re=mis'si-ble, a. wன்னிப்படையக் 
கூடாத, பொறுக்கப்படக்கூடாத. 

Ir-re-mis'si-ble-ness, 8. wன்ணிக்கப்ப 
டாமை, பொறுக்கப்படாமை. 

Ir-re-mis'si-bly, adv. vன்னிக்கக்கூடா 
மல். 

Ir-re-mov’a-ble, a. இயங்கக்கூடாத, 
அமசையக்கூடாத,  பெயரக்கூடாத, 
நீக்கக்கூடாத. 

Ir-re-m6v'a-bly, adv. இயங்கக்கூடா 
மல், அசையாமையாய். 

Ir-re-mu'ner-a-ble, a. பெரதிபலனளித் 
தற்கரிய. 

Ir-rep-a-ra-bil'i-ty, s. மீிளக்கூடாமை, 

சீர்ப்படக்கூடாமை. 
Ir-rep’a-ra-ble, a. ர்ப்படுத்தக்கூடாத. 
Ir-rep’a-ra-bly, adv. ர்ப்படுத்தக்கூடா 

தவிதமாய். 
Ir-re-plev/i-a-ble, a. மிளக்கூடாத. 
Ir-rep-re-hens'i-ble, a. கpற்றச்சாட்டற் 

2, குற்றமில்லாத. 
Ir-rep-re-hens'i-bly, adv. குற்றச்சாட் 

டின்றி. 

Ir-re-press'i-ble, a. ழ்ப்படுத்தக்கூடா 
த, அடங்கக்கூடாத. 

Ir-re-proach’a-ble, a. நிர்தைகீடயில் 
லாத, சத்தமான, குற்றமில்லாத, ரே 
ர்மையுள்ள. 

Ir-re-proach’a-bly, adv. நிர்தையில்லா 
மல், சுத்தமாய், கறையின்றி. 

Ir-re-prov’a-ble, a. சரியான, நிதார்த்த, 

மான, குற்றமற்ற, குற்றச்சாட்டில் 
லாத. 

Ir-re-prov'a-bly, adv. சத்தமாய், சரியா 
ய், நிதார்த்தமாய், குற்றமின்றி. 

Ir-rep-ti'tious, a. Boop Gn. 
Ir-re-sist‘ance, s. பதமை, எஏதிராமை, 

எதிரின்மை. 

Ir-re-sist-i-bil’i-ty, ; ‘ எதிர்ப்பின் 
Ir-re-sist'i-ble-ness, மை, விரோத 

மின்மை. 
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Ir-re-sist'i-ble, a. soll படாத; இடை 
யூறுகடக்கத்தக்க, 
evidence, எதிர்மறுப்பற்றஒஓப்பனை. 
impulse, எதிர்த்தாக்கெநில்லாதவே 
கம், தடைப்படாகதி. 

Ir-re-sist'i-bly, adv. தடக்கப்படாமை 
யாய், தடைப்படாமையாய். 

Ir-res'o-lu-ble, a. sரைக்கக்கூடாத. 
Ir-res'o-lute, a. இருமனமான, மனச்ச 
லனமான, நிண்ணயமற்ற. 

Ir-res'o-lute-ly, adv. மvனத்திடமில்லா 
மல், இருமனமாய், நிண்ணயயில்லா 
மல், தைரியயின்றி. 

Ir-res'o-lute-ness, 8. wனோசலனம், 2. 
அதியின்மை, இட மின்மை. 

Ir-res-o-li'tion, s. இருமனம்,சந்தேகம். 
Ir-re-solv'ed-ly, adv. Aertresrudlaer 

மல், தைரியமயின்றி. 
Ir-re-spect'ive, a. உடந்தையில்லாத, பி 

றரீங்கலாயிருக்கெ. 
Ir-re-spect'ive-ly, adv. பிறநீங்கலாய். 
Ir-re-spons-i-bil'i-ty, s. உத்தரவாதமின் 

மை, பொறுப்பின்மை. 
Ir-re-spons'i-ble, a. பொறுப்பற்ற, உத் 
தரவாதயில்லாத. 

Ir-re-tent'ive, a. ஒாபக மில்லாத, நினை 
ப்பற்ற, 

Ir-re-triév'a-ble, a. இருர்தக்கூடாத, F 
ர்ப்படுத்தக்கூடாத, மீளக்கூடாத. 

Ir-re-triév'a-ble-ness, 8. மிளாமை, Fics 
படாமை, கைகூடாமை. 

Ir-re-triév'a-bly, adv. பாடாய், மீளா 
மல். 

Ir-rev'er-ence, s. அவமதி, துராசரரம், 
நிராசாரம், கணிசக்கேடு. 

Ir-rev/er-ent, a. சங்கையினம்வருவிக்கி 
ற; சங்கைகெடுக்கிற, அராசாமமு 
ள்ள. 

Ir-rev'er-ent-ly, adv. அனாசாரமாய், ௪ 
ங்கையீனமாய், 

Ir-re-vers'i-ble, a. மாற்றக்கூ டாத, இரு 
ப்பக்கூடாத, அழிக்கக்கூடாத. 

Ir-re-vers’i-ble-ness, s. மாற்றக்கூடா 
மை; திருப்பக்கூடாமை. 

Ir-re-vers'i-bly, adv. மரற்றக்கூடாமல். 
Ir-rev-o-ca-bil’i-ty, > et aya 
Ir-rev'o-ca-ble-ness, “Sas oR L055 
னமை, விலசகக்கூடாமை. 
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Ir-rev'o-ca-ble, a. sகைகடந்த, திருப்பக் 
கூடாத, விலக்கக்கூடாத.. 
to be irrevocable, maar த்தல். 

Ir-rev'o-ca-bly, adv. sைகடந்து. 
Ir'ri-gate, v.a. நீர்பாய்ச்சுதல், ஈரமாக்கு 

தல். 
Ir-ri-ga'tion, 8. நீர்பாய்ச்சுகை, ஈரமாக் 

குகை. 
[r-1iஜ'ப-௦ய5, 4. ஈரமான, நனைந்த. 
Ir-ri-ta-bil'i-ty, s. எரிப்பு, எரிவு, கோ 

பத்தனம், வெடுவெடுப்பு. 

Ir'ri-ta-ble, a. முற்கோபமுள்ள. 
person, கோபி, கோபக்காரன். 

Ir'ri-tate, v. a. கோபமூட்டுதல், எரிச்ச 
லாக்குதல். 
the system, அமழற்றுதல், காந்தச்செய் 
தல். 

Ir-ri-ta'tion, 5. எரிவு, கோபம், ன 
ப்பு. 
of the system, அழற்சி, எரிவு. 
in the throat, srரகரப்பு, கன்றல். 

Ir’ri-ta-tive, கோபமூட்டத்தக்க, 
Ir'ri-ta-to-ry, கும்க்கி: அழற்று 

றெ, எரிவான, அனல்ான. 

Ir-rup'tion, s. உடைவு, உடைப்பு, வெ 
டிப்பு. 
as invasion, பகைவளுருட்செலவு, ப 
கைவரூருள்விழுகை. 

Ir-rup'tive, a. உடை திற, உட்பிரவேி 
&&)m. 

Is, v. les Be.) இருக்குதல். 
Is'chu-ry, s. 67601_LIyy. 
I'si-cle, s. (see Icicle.) உறைந்தநீர்க்க 

ம்பி, 
I'sin-gliss, 8. அப்பிரகம், பூவிர்துநாதம். 
Island, |) 
Isle, 

{l'and, 5 [திட 
lle, j 

in ariver, or of alluvial soil,cjoflarw, 
மணல்மேடு. 

Isl'and-er, s. தவான். 
Is'let, s. Aறுதிவு. 
I-soch'ron-al, a. சமகாலமுள்ள. 

Is'o-late, v. a. தனியேவைத்தல், ype 
கலாக்குதல். 

Is'o-la-ted, a. தணித்த, தனிமையான, பு 
sates a ev he 
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Is-o-la'tion, s. தனித்திருக்கை. 
I-sos'ce-les, a. அவிசமபுச. 

triangle, அவிசமபு சத்திறிகோணம். 
Is'su-a-ble, a. செல்லத்தக்க, அனுப்பத் 

தக்க, செலுத்தத்தக்க. 
Issue, s. செலவு; புறப்பாடு, 

a8 end, தீர்ப்பு; திர்மானம், தீர்வை, 
Ore: 
as discharge, பாய்ச்சல், போக்கு, 
செலவு, பறிவு, கழிவு. 
as fontanel, sரரத்திறி, 
as produce of land, பூமியின்பலன். 
as progeny, சந்ததி, சந்தானம், பின் 
சந்ததி, பிள்ளை. 
venerial, மேகரஈீர், பிரமியம், மேசவெ 
ட்டை; மேகவூறல், மேகரோகம், பி 
ரமேகம். 
of blood, இரத்தவூறல், இரத்தப்பெரு. 

க்கு. 
of an elephant, urwைமதசலம். 

Is'sue, v. a. இடுதல், கொடுத்தல், செலு 
தீதுதல், அருளுதல், கட்டளையிதெல். 

Is' SUE, 0. 2. புறப்படுதல், வெளிவருதல், 
பாய்தல். 

to end, தீர்தல், முடிதல். 
to flow, பரய்தல், ஊறுதல், புறப்படு 
தல், பெயர்தல். 
to proceed, உண்டாதல், முளைத்தல், 
தோன்றல். 
as a bad smell, அற்கந்தம்வீசுதல். 
as milk or water, ஒழுகல், யில்கல், 
as rays, தாரைவிசுதல். 
as progeny, பிறத்தல், 

Is'sue-less, a. சந்தானமில்லாத. 
Is'su-ing, s. பரய்கை, போக்கு; செலவு. 
Isthmus, s. ஊரிடைக்கழுத்து. , 

It, pro. இது, AH, அதை, இதை, தன் 
னை, தான. 

I-tal'i-cize, v. a. சரித்தெழுதுதல். 
I-tal'ics, s. (pl. ) சரிந்தஎழுத்துக்கள். 
Itch, s. சிரங்கு, சொறி, தினவு, நமை. 

as constant desire, தாகம், காதல். 
Itch, v.n. சொறிதல், அரித்தல், சுணைத் 

தல், தினவெடுத்தல். 
in the throat, srsரத்தல். 

as desire, ஆவல்கொள்ளுதல்,; அவா 
ase, தகாக்கொள்ளுதல். 

Itch’ing, s. சொறி, சுணைப்பு, சொறிவு. 
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in the throat causing cough, ave 744 

பு; அரிப்பு. 
as having a constant desire, அவல், 

Itch'y, a. சொறிவுள்ள. 
1'tem, s. காரியம், குறிப்பு, தொகை. , 
I'tem, v. a. குறிப் பழுதுதல், குறித்தல். 
[t'er-ant, a. கூறியதுகூறுதிற, 

Iter-ate, v. a. கூறியதுகூறல், திரும்ப 

ச்சொல்லுதல், அனுவதித்தல்., 
It-er-a ‘tion, S. FPF அசைய அனு 

வாதம், : 
It'er-a-tive, a. ரும்புறெ.. 
I-tin'er-ant, s. பயணக்காரன், பலதேச 

சஞ்சாரி, பரதே௫. 
I-tin'er-ant, a. பயணம்பண்ணு திற, திரி 

கிற, பரதேசவாசமுள்ள. 
I-tin’ er-a-ry, 8. பிரயாணவிருத்தாக்தம், 

பயணவத்தமானம். 
I-tin'er-a-ry, a. பிரயாணத்திற்சம்பவி 

த்த; பிரயாணத்துக்கடுத்த. 
I-tin’er-ate, v. n. பிரயாண ம்பண்ணுதல், 

திரிதல். 
It-self', pro. அதுவே, அதையே, தன்னை 

யே, அதுதான், அதைத்தானே. 
Lvo-ry, 8. யானைத்தந்தம், யானைக்கெொ 

ம்பு, எயிறு. 

I'vo-ry, a. யானைத்தந்தத்தினாற்செய்த, 
யானைக்கொம்புள்ள. . 

I'vy, 8. ஒர்படர்கொடி. 

fF: 

Jabber, s. கத்து, பிதற்று, பசபசப்பு, 

OY. 
Jabb er, v.n. கத்துதல், அலப்புதல், டி 

தற்றுதல், பசபசத்தல். 

Jab'ber-er, s. ga), பிதற்றுவோன். 
Ja'cent, a. நெடுங்கடையான. 
Ja'cinth, s. செவ்வந்திக்கல், பதுமரா 

கம், பர்வ பப் தல் 
Jack, ௧. இழிவுக்குறிப்பு. 

in sea language, கொத।ண, தவசம். 
as wooden frame,பெறுப்பு, தாங்கி, 
jack at all trades, கெட்டிக்காரன், 
கைவந்தவன், நிபுணன். 

Jack'al, s. ஈரி, ஓரி, சம்புகம். | 

Jack'a-napes, s. பிலுக்கன், செருக்கன்: 
Jack'ass, $. ஆண்கமுதை. 
Jack'-boots, s. (pl.) தோற்பரம். 
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| Jack’daw, s. ஜர்விகபட்சி. 
Jack’et, s. சட்டை, கஞ்சுகம், மார்ச்ச 

ட்டை, கவசம்; சொக்காய், அங்கர 
க்கா, மேற்சட்டை. 
under jacket, இரவுக்கை, மார்க்கச் 
&, சோளி, உட்சட்டை. 

Jack’fruit, s. பலாப்பழம். 
Jack'tree, s. பலாமரம், வரிக்கை. 
Jack witha lantern, s. கொள்ளிவாய்ப் 

பேய், கொள்ளிவாய்ச்சருப்பம். 
Jac'o-net, s. ஒர்விசசல்லா. 
Jac-ti-ta’tion, s. 2.08), 
Jac/u-late, v. a. உந்துதல், பாய்ச்சுதல். 
Jac-u-la'tion, s. எறிகை, செலுத்துகை, 

ஏவுகை, உந்துகை, தூண்டுகை, எய் 

கை, லீசுகை. . | 
Jac‘u-la-to-ry, a. பரய்ச்சுநறெ, 
Jகe,5.செத்தற்குதிரை,இளைத்தகுதிரை, 

a mean woman, wea), அட்டை. 
Jade, v. as இளைககச்செய்தல், தொய்ய 

ப்பண்ணுதல். 
Jad'ish, a. திங்கான, பொல்லாத, அட் 

டுள்ள, கற்பில்லாத. 
Jag, ௧. சறுசமை. 

| Jagg, 5. அரிவாட்பல், கருக்கு, பூ, வா 
Cue. 

Jagg, v. a. கருக்குக்கொத்துதல், 
Jag’ க் 8. பனங்கட்டி, கருப்புக்கட் 

சருக்கரை. 

age ந் a. கருக்குள்ள, பல்லுள்ள. 
Jag’ ged- ness, 8. பல்லுள்ளதன்மை, EG 

க்குள்ளதன்மை. 
Jag'gy, a. பல்லுள்ள, கருக்குள்ள. 
Jah, s. (see Jehovah.) யெகோவா. 

Jail, 8. காவற்கூடம், சிறைச்சாலை, மறி 

யற்கூடம். 
Jail’-bird,.s. சிறைப்பட்டவன். 
Jailer, s. Aறைச்சாலைக்காரன், காவற் 

கூடவிசாரிப்புக்காரன். 
Jakes, s. புறலீடு, மலக்கிரகம். 
Jal'ap, s. விரேசனமரும்து. 
Jam, 8. இனிப்புக்குழம்பு, அதிரசக்குழ 

ம்பு. 
ae; Vv. 4. ஈசுக்குதல், அமர்த்துதல், அ 

டர்த்தல், ரெரித்தல், அமுக்குதல், தி 

ணித்தல், செருகுதல். 
to be jammed in, பொறுத்தல், பதித 
ல், செருகுணல், அவைதல். 

ரதம், 
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Jane, s. ஜர்விதப்புடைவை, 
Jan’ gle, 3. பிதற்ற, அலப்பு, பசப்பு, ௮ 

வசத்தம, குதர்க்கம், வாக்குவாதம். 
Jan'gle, ». ௩. வாக்குவாதம்பண்ணுதல், 

சண்டைப்படுதெல், தருக்கித்தல். 
Jan'gler, s. வாக்குவாதி, வாதாடி, 
Jan‘gling, s. வாக்குவாதம், வாதாட்ட 

ம், வாக்குக்கலகம். 

Jan'i-tor, 8. வரயில்காப்பே ன், அவர்ர 
பாலகன், கடைகாவல் 

Jint, s. (see Jaunt.) பயணம், 
Jint, v.n. (see Jaunt.) ‘பயணமாய்ப் 

பேர்ல்! din 

Jant'y, a. குசாஓள்ள, சேர்ப்புள்ள்,” வீ 
ம்புள்ள. 
Jun'u-a-ry, 8. கைமாதம், 'புஷியம், மக 

ரமாதம், 
Ja-pan’, s. தீளுக்கிடுகை, மெருஸெல்ச், 

sity ch Ga BRE 
Ja-pan’, ர். a. தளுக்கிடுதல், மெருகடுத 

ல், சீர்மையாக்கல்., ' 
Ja-pan'ner, 5. தளூகீகிடுவோன், மெரு 

இடுவோன்,; மினுக்குவோன். 
Ja-pan/ning, 8. தளுக்கிடுகை, மெருகிடு 

கை, ஒப்பமிடுகை. 
Jar, 8. சாடி, தாழி; பதலை, சால்; அல் 
ம், ஒரளவு. 
of stone, sற்சாடி, கற்சால். 
of earthen, vண்சால். 

as a shake, சலனம், குலுங்குகை.' 
as discord, ads ne இசைப் 
பிரிவு. 
as debate, collision, தருக்கம்; விவா 

தம், தாக்கு. 
Jair, v. ௮. குலுக்குதல், அசைத்தல், சலி 

க்கச்செய்தல், ஆட்டுதல். au 

Jair, v.n. குலுங்குதல், எதிர்தல், வாக் 

குவாதம்பண்ணுதல். 

as a musical string, கம்பித்தல். 

Jar’ gon, 8. கத்து, பிதற்று, அலப்பு, பச 

பசப்பு. 
Jasmine, $. மல்லிகை, மாலதி, 

china, fனமல்லிகை. 
large double, bop ae mia 
water, பன்னீர். ஜலி 

Jas'per, s. இரவாக்கல். I 
‘Jaun'dice, 9. sரமhலை,' ம்ஞ்சட்சாமா 

லை, பாண்டு, Qader: 
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Jaiun'dic-ed, a. காமாலைகொண்ட, பா 
ண்டுரோகமுள்ள. 

Saunt, 5. உலர, சாரி, நடை; பவனி, ப 
யணம், பிரயாணம். 

Jiunt, v. ௩. Diigo,’ சுற்றித்திரிதல், 
 Jave'lin, s. வேல்; ஈட்டு, ல் வ 

ல்லையம். 

Jaw, 5. அலகு, கொடிறு, தாடை... 
lower, திழலகு, கீழ்வாய். 
upper, மேலலகு, மேல்வாய். 
of a fish, செவிட்டெலம்பு, அலகு, 
செவியடி முள். | 
vulgarly, for scolding, அதட்ட, 

Jaw, ¥. a. அதட்டுதல். | 
Jay,'s. ஒர்விதபட்0ி. 
Jealous, a. எரிச்சலுள்ள, அழல்வுள்ள, 

விதனமுள்ள, பொருமையாய்ப்பார் 
க்கிற, He Simpy i 
man, உக்கிரன், இரவுத்திரன்; ya 
வேதி, wah. 
to be jealous, எரிதல், அழுக்கறுத்த 
ல், மனத்தாங்கலடைதல். 

Jeal'ous-ly, adv. எரிச்சலாய்; மனவேக் 
காடாய். 

Jeal’ous-ness, 8. எரிச்சற்தன்மை, எரி 

வுத்தன்மை, அழல்வுத்தன்மை. 
Jeal’ous-y, 8. எரிச்சல்; எரிவு, அழல்வு, 

காய்மகாரம், அழற்சி, மனச்கொதி, 
விசனம், குரோதம், உக்ரம். 

Jee, s. (see Gee.) வலந்திருப்புமொலி. 

Jeer, ௧. குறளை, கேலி, சரசம், சன்னை, 
பரிகாசம், பிடி, நளினம். 

Jeer, v. a. குறளைபேசுதல்,, கேலிபண் . 

SD) SO, கோட்டிபண்ணுதல், சன் 

னைபண்ணுதல், சரசம்பண்ணுதல், 

கோட்டாலைபண்ணுதல். 

Jeer, v.n. சடச்சொல்லுதல், சரசம்ப 

ண்ணுதல், பரிகாசம்பண்ணுதல். 

Jeer'er, s. கேலிச்காரன்,. பரிகாசக்கார 

ன், விதாஷகன. .... 

Jeer' ing-ly, adv. pr நிந்தனை 

யாய், பறிகாசமாய்.. 

Je-hd'vah, s. யெகோவா, அந்தாதி, கா 

eS es அர அந்தன், சுய 

ற்கு? L 

Jejune’, a. வெகினஸ்் குனிய மான பி 

ரயோசனமற்ற. alt shel 



JEW 

Je-june'ness, s. வெறுமை, குனியம், பா 
ம, மலடு. 

Jel'li-ed, a. குழம்புள்ள, பாணியுள்ள.. 
Jelly, ௧. குழம்பு, களி; பாகு, பாணி. 
Jenny, s. இரட்டினம். 
Jeop'ard, மோசமாக்குதல், 
Jeop’ க் hee , கட்டத்துக்கேது 

QTE GSO. 

Jeop'ard-y, s. அபாயம், மோசம், - மோ 
சமிலை. 

Jerk, ௧. தாக்கு, ப ததை தெ 
Dir, சண்டுகை. 

Jerk, v. a. தாக்குதல், தள்ளுதல், எற்று 

தல், தெறித்தல், சுண்தெல். 
away, பறித்தல், வலித்தல். 

Jerk’er, s. பறிகாரன். 
Jerk’in, ௧. மார்க்கவசம். 
Jer'sey, 8. கம்பளிம்யிர், கம்பளிதநூல். 
Jes'sa-mine, s. (see Jasmine.) weal 

கை, மாலதி. 
Jes'se, s. இளைவிளக்கு 
Jest, s. பகிடி, பரிகாசம், சரசலீலை, கே 

வி, குணாம்பு, பட்டாங்கு, கோப்பு. 
Jest, v.n. சரசம்பண்ணுதல், பகிடிபே 

சுதல், ஈளினம்பண்ணுதல், சித்திரம் 
பேசுதல். 

Jest'er, s. பரிகாசக்காரன், கேலிக்கார 
ன், சாசக்காரன், கோட்டாலைக்கா 
ரன், கோப்புக்காரன். 

Jesting, 8. சரசலீலை, இலலிதம், நஸி 
னம், சத்திரப்பேச்சு, குணாம்பு. 

Jes'u-it, s. உரோமானுசபையின்ஒரு௪ 
ங்கக்குரு 

Jes-u-it'ic-al, தந்திரமான, உபாய 

Jes-u-it'ic, ‘ முள்ள, புரட்ளெள, 
| Jes-u-itic-al-ly, adv. தந்திரமாய், புட் 

டாய். , . + 

Jes'u-it-ism, 5. உபாயம், தந்திரம், பு 

ரளி. 
Jet, s. ரீர்பீரிட்பெபொய்கை. 

as fossil, sகருநிமிளை. 

Jet,v. n. தள்ளூணல், பிதுங்குதல், பாய் 
தல், வெளிப்புறப்படுதெல். 

Jet'teau, s. Pர்த்தாரை. 
Jet'tee, s. இறக்கம், சாய்ப்பு. 

Jetty, s. sகால்வாயொடுக்கும்னணை. 
Jet'ty, a. கருநிமிளையான. 
Jew, s. யூதன்; யூதசாதியான்., 
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| Jew’el, s. மணி, 

JOC 

பணி, இரத்தினம்; இ 
ழை, அணிகலம், பூணரைம், ஆபரண 
ம், அணி, FNS, பூஷணம். 
for the side of the nose, மூக்குத்தி. 
a ring for the nose, த்து, 
a ring for the middle, புலாக்கு. 

pendent, நிதி, தொங்கணி. 
a string of, ஆரம், மணிவடம். 

Jew'el, oa. அணிதல், பூஷணம்பூணு 
தல், ஆபரணந்தரித்தல். 

Jew'el-er, s. பணித்தட்டான், பொற் 
ரல் aii 

Jew'el-ry, s. ue, பூணாரம், yas 
ணம், ஆபரணம், அணி. 
box for, கோடிகம், அ௮ணிகலச்செப் 
பு; பரணி, பீடிகை. 

Jew'ess, 8. யூுதஸ்திரி, யதி. 
Jew'ish, a. யூதருக்குரிய. 
Jews'-harp, s. மோர்ச்சங்கு. 
Jib, s. முன்னணியப்பாய். 
Tig, 8. கூத்தினோரவிகற்பம். 
Jig, vn. கூத்தாதெல், நடித்தல். 
Jig'ger, 8. கங்கூரம்வாங்குமோர்குத்தி 

ரம், 
Jill’-flirt, ௧. சோப்புக்காரி. 
Jilt, s. ரேசங்காட்டிஎய்க்கும்பெண், 

நேயத்துரோதி. 
Jit, ௦.4. றேசங்காட்டிஎய்த்தல். 
Jin'gle, s:  சலங்கைச்சத்தம், 

பொலி. 

Jingle, v.n. Sண்ணிடுதல், சிணிர்கிணி 
ரென்றொலித்தல், தஇிலுங்குதல், சிலம் 

புதல். 
Job, 5. வேலை, குத்தகைவேலை. 

lucrative, ஆதாயச்செட்டு. 
as stab, ஆயுதக்குற்று. 

Job, v. a. குற்றுதல். 

Job, v.n. எதிர்ச்செட்டப்பண்ணுதல். 

Job’ber, s. சறுவேலைசெய்வோன், சிறு 

வத்தகன்; தரவன்; தரவு. 
Jock’ey, s. குதிரைவியாபாரி, எத்துவத் 

தகன். 

Jock’ey, v. a. தட்டுதல், எய்த்தல். 

]௦-05e', a. ஈளினமான, சரசலீலையா 
ன, இலலவிதமரன, கேவியுள்ள, பம 
யுள்ள, கோமாளமான. 
to be jocose, கொட்டிகொள்ளுதல். 

சிலம் 



JO! 

Jo-cose'ly, adv. ஈளினமாய், சரசலீலை 
யாய், கேலியாய், படியாய். 

Jo-cose'ness, 8. பாராட்டு, இலலிதம், 
கேவி, களினத்தனம், மலத் 

Toro ri-ous, a. யூகபரிகாசமுள்ள. 
Joc'u-lar, a. சளினமான, இலலவிதமான, 

சரசலீலையான, சரசமான, பதடி 
யான. te | 

Joc-u-lar'i-ty, s. ஈளினம், கேலி, பரி 
காசம். 

Joc’ u-lar-ly, adv. ஈளினமாய், பரிகாச 
மாய், கேலியாய். 

J௦c’u-1a-to-ry, a. ஈளினமுள்ள, & ரிப் 
ள்ள, பரிகாசமுள்ள. 

Joc’ aie a. அள்ளாட்டமான,. சளிப் 

பான, இலீலையான. 
Jo-cund’i-ty, 
Joc'und-ness, if 

தம், களியாட்டு. 
விளையாட்ட, இலி 

Joc! und-ly, adv. களிப்பாய், விளையாட் 
டாய், களியாட்டாய். 

Jog, 8. தள்ளா, அருட்டு, அசைப்பு. 

Jog, v.a. தீள்ளூதல், அருட்டுதல், எழு 

ப்புதல், அசைத்தல். 
Jog, 0.0. தளர்கடை£டத்தல், தூங்கன 

OL GL $50), சோம்பாய்நடத்தல். 
on after, பின்போதல். - 

J௦g'ger, 5. அருட்ட்வோன், தூண்டுவோ 
ன், சோம்பாய்நடப்போன. | 

Jog'gle, 0. அலைதல், ஆதெல், அசைதல். 

Join, 0. 4. இசைத்தல், சேர்த்தல், அணை 

திதல், கூட்தெல், இணைத்தல், இணக் 

குதல், கலத்தல், சார்த்தல், பிணேத்த 
ல், புணர்த்தல், தொடுத்தல், 
a mortise, seam, &c.,மூட்டுதல், பொ 
ருத்துதல், சந்துசெய்தல். 
in marriage, விவாகசம்பந்தப்படுத்த 
ல் விவாக முடிப்பித்தல். 
one’s party, அனுசரித்தல், அடைத 
ல், சார்தல், சங்காத்தம்பண்ணல். 

Join, 0.௩. அடதெதல், பொருந்தல், சேரு 

தல், அடைதல், தொதெல்,அணைதவ், 
அண்ணுதல், இசைதல், கழிதல் இ 
ணங்குதல், ஒன்றுதல், — 

- in combat, பேரர்கலத்தல், போரிலே 

ம்றல், யுத்தத்தில்முட்தெல். 
Join'der, s, சேர்ப்பு, அனுபர்தம், 
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பாராட்டு, களிப்பு, 

JOK 

Join'er, s. ' மூட்டவேலைகாரன், பொரு 
தீதுவோன், தச்சன். 

Join'er-y, 8. பொருத்துவேலை, > SITE ta. 
Join'ing, s - பொருத்துகை; இணைப்ப, 
Gein. 

Joint, 5. இசைவு, தொடுப்பு, பொருத் 
தீம்; இசைப்ப, இணக்கம், இணை, க 
ல், பொருத்து, மூட்டு, சந்து, கந்து. 
of the arms, கைமூட்டி.. 

of the body, ௪க்து, கொளுத்து, குளை 
ச்சு, பூட்ட, பொருத்து, 
of a cane, கணு, முளி, கண், 70. 
of the fingers, பிறங்கு, விரவிறை, . 

முளி, 
of a stem to its branch, கணு, கெட் 
டு, தாட்கண். 
of a tree, பொருத்து; கணு. 
in carpentry, சழுர்து, பொருத்து; ம 
ட்டு, 
to be out of joint, Geauga, Sorc 
த்துவிதெல், குளைச்சுவிடுதல். ‘ 

Joint, v. a.  பொருத்தல், இசைத்தல், சே 
ர்த்தல். ' 

Joint, a. இசைந்த, பொருர்தின, கூடி 
ன, உடன. 

Jointed, a. பொருத்துள்ள. 
Joint'er, s. சந்துசெய்ீவுளி. 
Joint'-heir, s. உடன்பங்காளி, உடம் 

தைக்காரன், உடன்சுதந்தரன். 
Jointly, adv. உடந்தையாய், கூட். 

Joint'ress, s. உடர்தைக்காரி. 

Joint'-stock, s. பண்டாரத்திரவியம், க 
ட்வெத்தகத்இறவியம், 

Joint-ten’an-cy, 8. சமசதந்தரம், 

Joint-ten'ant; s. சமசுதந்தரம்பெற்ற 

? 

|, வன், சரிஉரித்தாளி. 

Joint'ure, s. மணமகன்மணமகட்குக் 
கொடுத்தகன்சகொடையாதனம், 

Joist, s. குறுக்குலிட்டம். 
Joist, v. a. குதுக்குமரம்போடுதல். 

Joke, s. பகிடி, கேவி, களினம், இலலி 

தம், பரிகாசம், சரசம், ஈகை, Cag 
டாலை, கோமாளம். 

Joke, v. n. படிபண்ணுதல், சேலிய் 
ண்ணுதல், ஈகைத்தல். 

J௦k'er, ௧. சாசக்காரன், பறிகாசச்கார 
ன்; கொமாளன. 



JOV 

Jok'ing, a. பகிடிபண்ணுநறெ, ஈகைக் 
கிற, பரிகாசம்பண்ணுடிற. 
person, கோமாளி, படெக்காரன், கு 
ணாம்பி, பரிகாசக்காரன். 

J௦le, ௧. கன்னம், கதுப்பு. 
cheek by jole, கொள்கையாய், அன் 
'னியோன்னியமாய், கொண்டாட்ட 
மாய். 

Jol'li-ly, adv. கொண்டாட்டமாய், களி 
யாட்டாய். 

Jol’li-ness, கொண்டாட்டம், இலி 
Jol'li-ty, st லை, களியாட்ட, மழெ 

சசி, விளையாட்டு, 
Jolly, a. களிப்பான, சமாளமான, களி 

யாட்டுள்ள. 

to be jolly, சந்தோஷப்படுதெல், களி 
யாடல். 

Jol-ly'-boat, s. கப்பலோடிசைத்தவள் 
ளம், சோங்கு.  ' | 

Jolt, s. குலுக்கம், குலுக்கு, அலுக்கு. 
Jolt, v. a. குலுக்குதல், அலுக்குதல். 
Jolt; v.n. குலுங்குதல்; அசைந்தாடுதல். 
Jolt'er, s. குலுக்குறெவன். 
, VD, Os: குலுக்குதல், முட்கெல், 

தட் பெபடுதெல், தீள்ளுதல். 

Jot, s. புள்ளி, குற்று, அட்சரயாகம், 

அணு, அற்பம், சொற்பம். 
Jounce, »v. a. அசைத்தல், குலுக்குதல், 

ஆட்தெல். 

Journal, 5. காளாகமம், தினச்சரித்திரம், 
தனவர்த்தமானம், பஞ்சிகை. 

Jéur’nal-ist,s. sரளரகமமெமுதுவோன், 
தினக்கணக்கன்; தினவிருத்தாந்தலே 
ககன், பஞ்சிகாசிரியன். 

Jour'nal-ize, v. a. srளாகமமெழுதுதல், 
தினசரித்திரமெழுதுதல். 

Jéur'ney, 5. பிரயாணம், பயணம், & 
டை, ea sop பிரஸ்தா 

Journey, v. பிரயாணம்பண்ணுதல், யா 
த்திரைபண்ணுதல். 

Jour'ney-ing, 8. பயணம், பிரயாணம். 

Jour’ ney-man, s. கம்மியக்மேவேலைகா 
ரன், உபஆசாரி. 

Jour'ney-work, s. பொருத்தவேலை, 
Jove, s. சருவேஸ்பரன். 

a planet, வியாழன், சுரகுரு. ' 
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JO'vi-al, a, களிப்பான, மகிழ்ச்சயொன 
களியாட்டான, சந்தோஷமான. 
to be jovial, கதிகொள்ளுதல், துள் 
ளித்திரிதல், களியாடல். 

J௦'vi-al-ly, adv. அள்ளாட்டமாய், ௪௬ 
தோஷமாய், கீளிப்பாய், ப 
யாய். 

Jo'vi-al-ness, god ஆடம்பரம், அட் 
Jo'vi~al-ty, ££ டோலிக்கம், Solus 

பு, Ser? கொண்டாட்டம, இடம்பம். 
Jowl, s. (see Jole.) sன்னம். 
Joy, s. மகிழச், களிப்பு, மனோச்சாக 

ம், ஆலோலிதம், ஆவிக்கை, சந்தோ 
ஷம். 
and sorrow, சகதுக்கம், சுபாசுபம். 
இனபதுன்பம். 

Joy, 1.௩. களித்தல், அக்களித்தல், ௪ம் 

தோஷப்படுதல், இன்புஅதல், இன்ப 
மடைதல், மகிழ்தல். 

Joyful, a. சக்தோஷமுள்ள, அக்களிப் 
பான, இன்பமான, கொண்டாட்ட 
மான, மகிழ்ச்சியான. 
countenance, ஆலோலிதமுகம். 
noise, ஆரவாரம். 
tidings, சுபசெய்தி, சோபனகாரியம், 
மங்கலவிசேஷம். 
very, மிகுகளிப்பான, ஆனந்தமான. 

Joy'ful-ly, adv. களிப்பாய், சக தோ 
மாய், மகிழ்ச்சியாய். ் 

Joy'ful-ness, s. o@peh, அக்களிப்பு, 
கொண்டாட்டம், சந்தோஷம், களி 
ப்பு, உவகை, அனந்தக்களிப்பு. ' 

Joy'less, a. களிப்பற்ற, சர்தோஷயில் 
லாத, அக்கமுள்ள. 

Joy'less-ly, adv. சr்தோஷயின்றி, 
Joy'less-ness, 8s. HES, அசந்தோவஷஷம். 
Joyous, a. சந்தோஷமான, அக்களிப் 

பான, மகிழ்ச்சியான. 
to be joyous; sளித்தல், மகிழ்தல். 

Joy’ ous-ly, adv. களிப்பாய், மகிழ்ச்சியா 
ய், உவகையாய். 

Joy’ous-ness, 8. களிப்பு, மகிழ்ச்சி, ௨ 
வகை, மதர்ப்பு. 

Ji'bi-lant, a. விசயகெம்பீரமான, மாக 
ளிப்பான, ஆர்ப்பரிப்பான. 

Ju-bi-la'tion, 8. லீரப்பிரதாபம், வீரக்க 
ளிப்பு; ஆர்ப்பரிப்பு, கப்பல் 
ப்புக்கறுகை, 
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Ji'bi-lee, s. முதருக்குள்ஐம்பதாம்வருட 
சொல்க மகாகளிப்பு, பா 
வவிமோசனக்ரெயோற்சவம். 

Ju-cund’i-ty, 8. கணியாட்டு, 
Ju-da‘ic-al, a. யூதருக்குரிய. 
u-da/ic-al- Ae adv. யூதருக்குரியதாய். 
Ji'da-ism, s. யூதசமயவொழுங்கு, யூத 

சமயாசாரம். 
Ji'da-ize, vn, யூுதசமயகோட்பாட்டி 

ற்கொண்டுவருதல்.: 
Ji-da-iz'er, 8. யூதசமயகோட்பாட்டில் 

வசப்படுதிறவன். 
Judge, ௧. Fீதியதிபதி, தருமக்கருத்தன், 

நடுவன், நியாயாதிபதி. 
of articles, &c., மதிப்பாளி, af evi 
DEG nae. 
between parties, &c., s@aer, மத்தி 
யட்சன். 
side, or assistant, வினாச்யெளுல்லிய 

ன், உதவியதிபதி. 
Judge, 0.0. நிதானித்தல், திர்மானம்ப 

ண்ணுதல்; நீதிதீர்த்தல், நியாயர்தர்த் 
தல், பிரமாணித்தல், ௩டுத்தர்த்தல். 
a case, வழக்குத்திர்த்தல். 
to doom, ஆக்கினைக்குத்திர்த்தல், வி 

இத்தல், நிருவித்தல், 
as rule, செங்கோல்செலுத்துதல், இ 

ச்ச்யெமி்ஷ்ஹிரல்: ஆளுதல். 

Judg’er, ௧. நீதிதர்க்கிறவன், ர் பர & 
ர்ப்புசசொல்வோன். 

Judge'ship, s. Fீதித்துவம். 
Judg’ment, 5. விவேகம், புத்தி, நியாய 

தீதர்ப்பு, மீதித்நர்ப்பு, கதெதர்ப்பு, 
as awful punishment, தெய்வத்தர்ப் 
பு4 பழி, கொடுந்தண்டனை. . |. 
mental, விவேகம், யுத்தி, மனத்தீர்ப் 
பு; விவேசனம். 
as opinion, கருத்து, தீர்ப்பு, திர்மா 
னம், உத்தேசம். 
seat, நியாயாசனம், நீதாசனம், பத்தி 
ராசனம். 
day, நடுத்£ர்ப்புநாள், faders G 
காள். ‘ 
to give judgment, நீர்ப்புக்சொல்லுத 
ல், ௩டுச்சொல்லுதல். 

Ji’di-ca-to-ry, 5, ரீதித்தலம்,. கியா! 
பதிகள். 
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Ji'di-ca-to-ry, a. 6GssagH460u, நீ 
தஇசெலுத்துறெ, 

Ju'di-ca-ture, s. Fீதிதிர்க்கிறதத்துவம், & 
திச்சங்கம், நியரயசங்கம். 

Ju-di'cial, நியாயஸ்தலத்துக்கடுத்த, பஞ் 
சாயத்துக்கடுத்த. | 
blindness, தெய்வகீதிப்படிவரும்மன 
க்குருட்டாட்டம். 
law, தருமசாத்திரம்;, நியாயசாச்திரம், 
நீதிப் பிரமாணம். 
punishment, தேவாக்கினை, 
trial, நியரயவிசாரணை, நீதிவிளக்கம். 

Ju-di'cial-ly, adv. inh i நீதிப்பி 
ரமரணமாய். whiol 

Ju-di'cia-ry, s க விசங்கோன்கிய்ா 
ணம், மிருதிபாவிகம், நீதிஸ்தாபனம். 

Ju-di'cia-ry, a. ஈீதிவிசாரணைக்கடுத்த. 
Ju-di'cious, a. விவேகமுள்ள, உபரய 

மான, கருத்தான, புத்தியான, ஆழ்ந்த 
கருத்துள்ள, வி ம்பம் 

யுத்தியான. 
Judi’ cious-ly, adv. த பஜ 

யாய், யுத்தியாய், குழ்ச்சயாய். He 
Ju-di'cious-neéss, s. யுத்தி, யுத்தி, குழ்ச் 

சம், சூழ்ச்சி, 
J யத; கழுத்தொடுற் பாத்திரம், குண் 

டிகை, கரகம், கெண்டி. 
Jug, Us Ns குக்லொதிகளின்சக்கென்றச 

தீதம், 

ஏபஓ'ஜிe, 5. கைச்சிமிட்டு செப்படிவித் 
தை, ஏய்ப்பு, காரூடவித்தை. 

Jug'gle, ௦. தந்திரம்பண்ணுதல்,. மாயம் 
பண்ணுதல், எய்த்தல். 

Jug'gler,s. தந்திரகாரன், காரூடன்,செ 
ப்படிவித்தைக்காரன், குறளிவித்தை 
க்காரன், மாயா 

Jug’gling, 5. இச்திரசாலம், குறளிவித் 
தை, மாயாவித்தை, செப்படிவித்தை. 

Jug’ gling-ly, adv. மாயமாய், abana 
ய், உபாயமாய். 

Ju-gu-lar, a. கண்ம்ஜ்து்க்டத்ச; கண்ட 

தீதைப்பற்றிய. 
Jiice, 8. சாறு, சாரம், பால். 

of flesh, meat, ஊனம், நிணம். 

of leaves, இலைச்சாறு,.சாகம். 
of sugar cane, கருப்பஞ்சாறு. sil 

Juice'less, 4..சாரமற்ற, சாகமற்ற, | 
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Jui'ci-ness, s. bt Yo, சாறுடைமை, 
சாரமுமைமை, நிணமுடைமை, க 
ளிப்பற்று. 

ஏய, a. சாறுள்ள, சாரமுள்ள. 
Jujube; s. இலந்தை, ~ 
Jilep, s. அனுபானம். 
Jயிian, a. யூலியனாண்டுக்குரிய. 

Ju-ly’, 8. ஆடிமாதம், காக்கடகமாதம். 
Jயn'ble, s குழப்படி, தாறுமாறு, எக் 

கச்சக்கம்.' 
a small cake, தேன்குழல். 

Jum'ble, ». a. சலக்குதல், மயக்குதல், 

குழப்புதல், சிக்குப்படத்துதல், தலை 
— தமொறவைத்தல். 
Jum'ble, v.n. கலங்குதல், மயங்குதல், 

தாறுமாறாதல், தலைதடுமாறுதல், குழ 
ம்புதல். 

Jயm'bler, s. தாறுமாறாக்குவோன். 
Jump, ௧ குதி) கும்மாளம், கும்மாளி, 

பாய்ச்சல், அள்ளு. 
a lucky chance, இடைவரத்து, அதி 
ம்பம், 
as stays, weimeftdiged enttlt 

Jump, 0. a. கடத்தல், வாவுதல். 

J jump, v.n. குதித்தல், பாய்தல், அள்ளு 
தல், உகளுதல், தாவுதல். 
about, அள்ளாட்டமாய்த்திரதில், அ 
ள்ளித்திரிதல். 

down, &௦., குப்புறுதல்; தரழக்கு இத் 
தல். 
over, கடத்தல், சாண்தெல்; வாவுத 
ல்; எட்டிப்பாய்தல். 

in play, தத்துதல், அள்ளுதல். 
Jump’er, s. அள்ளாட்டக்காரன். 

June’ tion, s. இசைப்பு, இசைவு, கூட் 
டம், சங்கம், சந்தி, சந்திப்பு, புணர் 
ச்சி, DEEL, பொருத்து. 
of planets, சங்கமம். 
of rivers, சந்திப்பு, சங்கம், 
of roads, சந்தி, சதுக்கம். 

Junc'ture, 8. சந்தி, சந்து, 
of bones, &c., களைச்சு, பொருத்து, 
பூட்டு, சந்து, கணு. 

of time, சமயவேளை. 

Jiine, 5. ஆனிமாதம், மிதினமகத்ம், 

Jun'gle,:s: கரடு, . கானம், வனம், தூற 
றுக்காடுி. . 

495 

JUS 

Jun'gly, 4. காடான, செடியுள்ள. 
Jtn'‘ior; 8. இளையவன், இளைஞன், சே 

டன். 
junior and senior, 
டனும். 

Jin‘ior, a. இளைமையான, இளைய. 
class, Sழ்வகுப்பு. 

Jin-ior'i-ty, 8. இளமை. 
Ji'ni-per, 8. ஞுரைச்செடி; உரோதமம். 
( Heb.) 

Junk, ௧. சோங்கு, குற்றி. 
a chinese vessel, சலங்கு, 
as oakum, இத்தான். 

Junc’ate; 

Junk’et, 

Junk’et, on. அ்தரங்கவிருக்துணல், வி 
ருந்துபண்ணுதல். 

Jயto, 8. கsலகசங்கம், கலககூட்டம். 
சிமிறர-tr, 8. வியாழம், பிரகர்ப்பி; குரு. 
Ji'rat, ௧. ஒருசேவகன், நகரத்தலைவன். 
Ji're-di-vi no, s. தெய்வடீதி, தெய்வகற் 
Ws, தெவவிதி. 

Ju-rid'ic-al, a. நியாயப் பிரமாணத்துக் 
குரிய; ீதியதிபதிக்குரிய. 

Ju-rid'ic-al-ly, adv. நியாயப்பிரமாணப் 
படி, பிரமாணதத்துவத்தின்படி. 

Ju-ris-con'sult, s. கியாயப்பிரமாணவல் 
ல்வன், பிரமாணதேசிகன். 

Ju-ris-dic'tion, 8. துரைத்தனம், நியாயா 

திக்கம்; ஆணையாசக்கரம், ஆக்னொச 
GET, ஆளுகை, செங்கோல், 
as province, மvrகsrணம், 

Ju-ris-dic'tion-al, BOGE S OK FH) 5 
Ju-ris-dic’'tive, 5s : குரிய, தரைத்த 

னமுள்ள, FFT A worn. 
Ju-ris-prii‘dence, s. இராசநீதி, இராசத 

ருமம், ஈீதிசாத்திரம், 'தருமசாத்திரம், 
நியாயசாத்திரம். 

J@rist, s. நியாயசாத்திரி,6ீ திவல்லோன். 

Jor, s. மத்தியஸ்தன், ஈடுவன. 

ரய, 8. மத்தியஸ்தர், நவெர். 

Jமரர-றற, 8. மத்தியஸ்தன், ஈவென். 

Jயார-றக£், 5. பதிற்பாய்மரம். 
Just, 8. குதிரைவீராசிரமம், மரவுத்தாி 

ரமம். 

Just, க. நீதியுள்ள; நியாயமுள்ள, செம் 
மையான, நேரான, சமமான. 

சேடனுமசேட் 

s. 2 பலகாரம், பலபண்டம். 
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as correct, பிழையற்ற, சரியான, A 

ருத்தமுள்ள, வழுவற்ற, ஏற்ற, தக்க, 
dealing, E9eer. 
full, ரிறைவுள்ள, பூரணமான. 
to be Just, ஈதியாயிருத்தல். 

Just, adv. சற்று, உடனே. 
merely, மLட்டமாய. 
just get up, சற்றேயெழும்பு. 

Jus'tice, s. நீதம், நீதி,வுமிலை, சமநிலை. 
as correctness, rants, Set a 

as a person, நீதவான், நீதிமான், ஙி 
யாயாதிக்கன். 

Jus'tice-ship, s. 69s S110. 
Just'i-fi-a-ble, a. EPuot@ so uu 

கூடிய. in 
Just/i-fi -a-ble-ness, 8 Bune ae tivach 

க்கூடியதனமை, சரிக்கட்டப்படக் 
கூடியதன்மை, 

Justi-f1-a-bly, adv. சரிக்கட்டப்படக் 
கூடியதன்மையாய், ஈீதிப்படி. 

Just-i-fi-ca'tion, s. Pதிமானாக்குகை. 
in theology, பாவநிவாரணம், பிராய 
FA FSW. 

Just-if'i-ca-tive; a. Gunes 2m; Dir 
WFASSECOFUB MO. || 

Just-i-fi-ca'tor, ரீதி மானாக்கு வே 7 
Just'i-fi-er, > oon பரிகரிப்போன். 
Just-if'i-ca-to-ry, 4. FAமானாக்கத்தக்க. 
Just'i-fy, v. a. ஈதியென்றுதிர்த்தல், £9 

மானாக்குதல், குற்றமில்லையென்று£ 
ர்த்தல். 

J]ம'tle, v. a. தள்ளுதல், ஒட்டதெல், 
Jus'tle, v.n. Gori Gene, மொத்துணல், 

GMI GSO 
Justly, adv. நியாயப்படி, நீதியாய். 
Just'ness, s. நிதானம், நிதார்த்தம், 69, 

நியாயம், சேர்மை, சமம். 
Jut, v. n. பிதுங்குதல்; புறப்பதெல். 
Jut'ty, 5. தாழ்வாரம், சாய்ப்பு. ப 
Ji've-nile, a. யெளவனமான, பாலிய, 
இளய. 

Ju-ve-nil’i-ty, 8. இளமை; வாலத்துவம், 
பாவியம், யெளவனம். 

Jux-ta-po-si'tion, s. தொடை நிலை, அய 

னிலை. 
K. 

Ka-book’, s.  செம்மண்கல், செம்ம 
க்கி. | 
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Ka-leid'o-scope, s. பலவன்னங்காட்டு 
மோர்கருவி, சத்திரஞ்வை. 

Kal’en-dar, s. (see Calendar. ) econ 
ஞ்சாங்கம். 

Ka'li, s. சடவின்றர்பூண்ு, சாதாழை: 
Kan-ga-roo’, 8. ஓர்மிருகம். 
Kaw, 8. கsாக்கைக்கத்து. | 
Kaw, v. n. sகரக்காவெனவல், காகமழுத்ல், 

காகங்கரைதஜல். 
Keck, v.n. உவட்டெல், து 

ட்தெல், குமட்டுதல். 
Keck'le, v. 4. அமாறுக்கு உறையிடுதல், 
ஆமாறுக்குப்புறக்கரப் பிடுதல். .. 

Kedge, s. சறுrங்கூரம். 
Kedge, v. a. sங்கூரம்போட்டுக்கப்ப 

லையிழுத்தல், வன்யுலஞ்குச்ல்டு நக 
தார்வைத்தல். 

Keel, 8. ஏராக்கட்மை$ வடிக்கும் 

as an even keel, Sout ere, தரை 
மட்டராக, 

Keel, 0. ஏராக்கட்டைவைத்தல். 
as to navigate, sகப்பலோட்டுதல். 
to turn the keel, தளகசாய்க்தொ 
டல், 7 

Keen, 4. கூர்மையுள்ள, அ௮வாவான, ௨. 
ருவச்செல்லுறெ; சுணையுளள, உறை 
ப்பான. 

Keen'ly, adv. கூர்மையாய், கையா 
ய், உறைப்பாய். 

Keen'ness, 8s. கூர்மை, சுனை, உ ரூவிச் 
செல்லுந்தன்மை, கார்ப்பு. 
bitterness, கசப்பு. 

Keep, s. காவல், சிறை. 
Keep, vd. கரத்தல், வைத்தல், பிடித் 

தல், பேணிவைத்தல். 
alive, பிழைப்பித்தல், உயிரைக்காத் 
தல், உய்யவைத்தல். 
back pay, &c., பிடித்துக்கொள்ளுத 
ல், பினவைத்தல். . 
a country, ஆளுதல், புரத்தல்; பாது 

காத்தல், பாவித்தல். 
company with, சகவாசம்பண்ணுதல், 
அன்னியோன்னியமாதல், கொள் 
கையாதல். 
in close restraint, s்டுக்சாவல்பண் 
ணுதல், கட்டாயம்பண்ணுதல். 
aday, அனுசரித்தல், அசரித்தல், cag 
ண்டாடுதல். « 
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down, அமர்த்துதல், தாழ்த்துதல், ௮ 
டக்குதல். 
house, இல்லேரம்பல். 

in, மறித்தல்; அடக்குதல், மறைத்த 
ல், ஒளித்தல். 
௨ 1a, &c., கைக்கொள்ளுதல், அனு 
வித்! 
out, தவிர்த்தல், நீக்குதல், விலக்குத 

ல், ஒழித்தல். 
sétivol, கல்விபயிற்றல், படிப்பித்தல். 
in subjection, ழேப்படுத்தல், கட்டபெ 

படுத்தல், அடக்குதல். 
UP, தாங்குதல், நிலைநிறுத்தல் தரித்தல். 
watch, கரவல்காத்தல், காப்புவைத் 
தல், பாதுகாத்தல். 
with care, சேமமாய்வைத்தல், பேண 
மாய்க்காத்தல், பதனம்பண்ணுதல். 

Keep, ற. ௩. நிலைத்தல், பதனழியாதிருத் | 
தல், கெடாமனிற்றல். 
at a distance, Jலதிநிற்றல், எட்ட 

நிற்றல்; ஒற்றிநிற்றல். 
in bed, படுத்திருத்தல். 

Keep’er, s. sரவலன், காவற்காரன், கா 

வலாளி, பாலனன். 
Keep’er-ship, 8. srவற்றொழில். 
Keeping, s. காவல், காப்பு. 

as conformity, ஒப்புமை, சமம். 
as fodder, களகு, இலையுணும்விலங் 

௫ 
In painting, ஒபபவரைகை. 

Keep'sake, s. நெசமுத்திரை, நேசக்கு 
நிப்பொருள், ஞாபகப்பொருள். 

Keg, 8. ஒர்வகைச்றெபேமை. 
Kelp, s. sடற்பூண்டிச்சாம்பல். 
Ken, 8. கண்ணுக்கெட்டுந்தூரம். 

Ken, 0. a. காணுதல், பார்த்தல், அத்தி 
ற்காணுதல். 

Ken'nel, v. n. sரய்முதலியவற்றின்லிடு, 
குழி, வளை, மிருகாகரம், 
as water course, வாய்க்கால், நீர்க்கா 

ல், அம்பு, மதகு. 
Ken’ nel v. Ne நாய்முதலியடெத்தல். 
Kept, a. (see Keep.) sரத்த, சாக்கப்ப 

ட்ட; பாதுசெய்யப்பட்ட. 
mistress, வைப்பாட்டி, கூத்தி. 

Ker'chief, s. கட்டை, சதுக்கம். 
Kern, 5. இரிகைக்கல், எந்திரக்கல். 
Kern, v.n. மணிபிடித்தல். 
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Kern’el, s. சொட்டை, பரறாப்பு, அரிசி, 
பூரான், வித்து, ம 
in the flesh, sழலை, காய். 

Kern’el, v. n. முற்றுதல், முதிர்தல், இர 
ரூதல், மணிபிடித்தல், விளைதல். 

Ker'sey, s. பருக்கன், கம்பளிப்புடை 
வை. 

Ker'sey-mére, s. இரட்டுக்கம்பளிப்பு 
டைல. 

Ket'tle, s. சொப்பரை, கடாரம். 
or pot with a spout or nose, கோணி, 
கெண்டி, குண்டிகை, கடிப்பம், கர 
கம். 

Ket'tle-drum, s. முழவு, மேளம், போ 
ர்ப்பறை, பட்டகம், இரணபேரி, 

Key, s. தறப்பு, அறவுகோல், தாழ்க் 
கோல். 
with a hole, கழற்றுறப்பு. 
note in music, இராகத்தின்முதற்சுரம். 
toa sbject, குறிப்பு, பொழிப்பு. 
as clue, அருவம், அறவு, மூலம், ௮ 

சுகை, குழு. 
hole, அறப்புவாய். 
stone, பொறுப்புக்கல், வில்மையல் 
கல். 
as wharf, துறை, 

Key'age, s. துறைக்கூலி. 
Kibe, s. பிச்தவெடிப்பு. 
Kib'ed, a. பித்தவெடிப்புள்ள. 
Kick, s. உதை, காலெறி, காலுதை. 

of a gun, &c., எதிர்த்தாக்கு, அதை 

ப்பு, இடிப்பு. 
Kick, v. உதைத்தல், காலாலெறிதல், கா 

லாலெற்றுதல். 
away, ஏற்றுதல், 

Kicker, £. உதைகீறெவன், உதைப்பது. 
Kid, s. வெள்ளாட்டுக்குட்டி. 

as fagot, சல்லிக்கட்டு, FUL. 
Kid, v. வெள்ளாடீனுதல், சல்லிகட்ெ 

தல். 
Kid'dle, s. மின்பிடிக்குங்கண்டி. 
Kid'ling, s. வெள்ளாட்டகெகுட்டி. 
Kid'nap, v. a. மனுக்களவெடுத்தல், மனு 
வைத்திருடுதல் , நரசோரம்பண்ணுதல். 

Kid’nap-per, s. மனுக் கொள்ளையாடு 
வோன், நரசோன். 

Kid'nap-ping, s. மwvனுக்சொள்ளை, நர 
சோம். 
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Kid/ney, s. குண்டிக்காய், மாங்கன், மா 
ங்காயீரல். 

Kill, v. a. கொல்லுதல், கொலைசெய்த 
ல், வதைத்தல், மாய்த்தல். 
beasts, &¢., அடித்தல், அறுத்தல்,வெ 
Osea. 

as beasts do, போடுதல், Sasa, இ 

டறதல், கடித்தல், அடித்தல், பாய் 
தல். 

as quell, தணித்தல், அவித்தல், ஆற்று 
தல், அமர்த்துதல். 

Kill'er, s. கொலையாளி, காசகன். 
Killing, s. சொல்லுகை, கொலை, வதை, 

அதம். | 
Kiln, s. சுளை, காளவாய், சுள்ளை. 
Kiln'-dry, v. a. குளையில்வாட்டதெல். 
Kilt, s. பாவாடை, முண்டு, சாயை, 
Kim'bo, A; 
Kitten ‘ வளைந்த, 

to set arms a-kimbo, இருகைதிடுப் 

பூன்றிஇறுமார்துரிற்றல். 
Kin, 8. (pl.) இனம், உறவு; இரத்தக்கல 

ப்பு; உறவர், உற்றார், மித்திரர், சுற் 
றம். 

Kin, a. உறவுள்ள, இரத்தக்கலப்புள்ள, 
இனமான. 

Kind, s. விதம், மாதிரி, சாதி, தரம், இ 
னம், குலம், தன்மை, பகுதி, பட்ச 
ம், பிரகாரம், வகை. 
different kind, பேதம், வேறுவகை. 

Kind, 4. தயையுள்ள, பட்சமுள்ள, ௨ 
ருக்கமான, தண்ணளியள்ள, அன்பு 
ள்ள. 
hearted, 

ள்ள. 

man, சயாலு, அன்புள்ளவன். 
woman, தயாளி, தயையுள்ளவள். 
to be kind, கடாட்சம்வைத்தல், இர 
ங்குதல், தயைவைத்தல். 

Kin'dle, v. a. கொளுத்துதல், பற்றவை 
த்தல், கோபமூட்டெல், எரித்தல், ௬ 
வாலிப் பித்தல், மூட்தெல். 

Kin'dle, v.n. பற்றுதல், எரிதல், சுவாவி 

தீதல், கோபித்தல், மூளுதல். 
as fire, திய்பற்றுதல், கொல்நதுவிடு 
தல். 
UP, மூருதல், முயற்கeகொள்ளுதல், 
திரங்கொள்ளுதல். 
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Kin'dler, s. மூட்டவோன், கொளுத்து 
வது. 

Kind'li-ness, s. பட்சம், தயை, நேசம். 
Kindly, a. தயையுள்ள, பட்சமான. 

Kind'ly, adv. பட்சமாய், பதமையாய். 
Kind'ness, s. தயை, பட்சம், அன்பு, இ 

ணக்கம், அருளுடைமை, ஆதரவு. 
parental, filial, &c., கரிசனம், உரு 
க்கம். 

Kindred, s. சுற்றம், உறவு, இனம், 8 
ளை, கும்பம், வயிசம். 

Kimidsed; 4. உறவான, இரத்தக்கலப்பா 
ன, உரித்தான, உரிய. 

Kine, s. (pl. ) (see Cow.) பசுக்கள், 
காக்கள். 

King, 8. இராசா, இராயன், மன்னன், 

அரசன், வேந்தன். 
King'crift, s. தக்திரமானஆளுகை, 
King'donm, s. இராச்சியம், அரசு. 

of God, பரமராச் சியம். 
King 'fish-er, 8. மீன்கொத்திப்புள், 7 

ல், சச்சிலி. 
Kine tues இராசரீக்கமுள்ள, இராசச் 
அவமான, இரா£கமான, இராசத்துவ 
தீதுக்கடுத்த, மகா. 
state, இராசகோலம், இராசஙநிலை. 

King’s-é'vil, 8. கண்டமாலை, 
King'ship, s. இராசத்துவம், இரா£சம். 
Kink, 8. முறுக்கு. 
Kins'folk, s. இனத்தார், தமர், சுற்றத்தா 

ர், ஒக்கல், பெந்துக்கள், உறவர். 
Kinsman, 8. உறவன், சற்றத்தான், இ 

னத்தான. 
Kins'wom-an, 8. சற்றத்தாள், இனத்த 

வள். 
Kirk, s. தேவாலயம். 
Kir'tle, s. மேலங்கி, உத்தரீகம, புடை 

வை. 
Kiss, s. முத்தம். 
Kiss, v. a. முத்தஞூசெய்தல், முத்தமிடு 

தல், கொஞ்சுதல். 
Kitchen, s. அடுக்களை, மடைப்பள்ளி, 

அட்டில், பாகசாலை. 
Kitch’en-gar-den, s. சமையற்சாமான் 

தோட்டம். 
Kitch’en-maid, 

Kitch'en-wench, 
Kitch’en-work, s, சமையல்வேலை. 

8. ‘ சமையற்காரி. 
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Kite, s. கருடன், பருந்து, இராசாளி, 
வல்லூறு. 

‘paper, படம், 
கொடி. 

Kit'ling, s. குட்டி, கன்று. 
Kit'ten, s. பூனைக்குட்டி, பூனைப்பறம். 

பட்டம், 

Kit'ten, v. a. பூனைகுட்டி போடுதல், பூ 

னைகுட்டி.யீனுதல். 
Klick, ’s. sட்கடப்பு, கலகலப்பு. 

Klick, v. n. sட்கடத்தல். 
Knab, ». a. 69, 350, அரித்தல். 

Knack, s. சாமர்த்தியம்,கைத்திறம்,கை. 
வந்ததன்மை, திறம். 
as toy, trifle, சலபமானபொருள், வி 

் ளையாட்டைமை, சசுலங்கள். 
Knack'y, a. சாமர்த்தியமுள்ள, உபாய 

முள்ள, Hoss. 
Knag, s. மொத்தி, கணு, புடைப்பு, இ 

ளமான்கொம்பு. 

a peg, ன. 

Knag'gy, a. மொத்தியுள்ள, முரண்டடா 
ன, கணுவுள்ள. 

Knap, v. a. BOT BY SO, கறித்தல். 
Knap’sack, s. அடைப்பம், சடங்சம், 
பேரர்கிறேவவிபெு! 

Knir, s. மொத்தி, கணு. 
Knérl'ed, a. மொத்தியான, முறுக்குச் | 

சிராயுள்ள. 
Knave, s. வஞ்சகன், கள்வன், சுழியன், 

குத்தின். 
Knav'er-y, 8. வஞ்சனை, மடிப்பு, கள்ள 

ம், இரியாவரம், தாறுமாறு, புரளி. 
Knav'ish, a. வஞ்சனையுள்ள, தப்பறை 

யான. 
Knav' ish-ly, adv. வஞ்சனையாய், புரளி 

யாய், குறும்பாய். 
Knav' சிற்றில், 8. புரி, அந்தம். 
Knéad, v. a. மாப்பிசைதல். 
Knéad'er, s. மrரப்பிசைகறவன். 
Knee, s. முழங்கால், முழந்தாள், முழ 

நீது. | 3 
on a timber, வளைவு. 
deep, முழங்கால்மட்டு, முழந்தாள 

னன: 
Knee'pan, 8. முழந்தாட்சில், முழங்கா 
'ற்சரட்டை. 
Kneel, v.4. முழங்கர்லினிற்றல், முழர் 

தாட்படியிடுதல், 
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Kneel’er, s. முழர்தாட்படியிடவோன். 
Knee’-trib'ute, s. முமழந்தாள்வணக்கம், 
Knell, s. சரமணி, சவசசேமமணியோ 

சை. 

Knick'-knacks, s. சசலங்கள், விளையா 
ட்டடெமைகள். 

Knife, s. கத்தி. 
a drawing knife, a)Goarer. 
a surgeon’s knife, இரணவைத்தியச 
தீதிரம், சத்திரக்கத்தி. 

Knight, s. ஓர்பட்டப்பெயர். 
Knight, v.a. பட்ட ந்தரித்தல். 
Knight-er'rant, s. (pl. ) ஆயுததாரிகள், 
தச்சன், 

Knit, v.a. பின்னுதல், முடிதல், புரை 

SO, அன்னுதல். 
work cloth or garment, 
ப்பு. 

the brows, நரெரித்தல், புருவநெரித் 

தல், குறவித்துப்பார்த்தல். 
to unite, பொருத்துதல், இசைத்தல், 
சந்துசெய்தல், 

Knit, v. n. இசைதல், பொருந்துதல், ஊ 

அதல், ஒன்றுதல், கூதெல். 
Knitter, s. பின்னுதிறவன். 
Knit'ting-nee’dle, s. dணனலgூச, இழை 

பூசி. 

Knob, s. குமிழி, முழெ், மொக்குள்வ 
டிவம், கொம்மை. 
to fasten on knobs, கGுமிழ்தைத்தல், 
குமிழிபோதெல். 

Knob’bed, குமிழ்பொருந்திய, கு 
Knob'by, te . மிழுள்ள. 

Knock, 8. சட்டு, அடி, கொட்டு, அறை. 
Knock, v. தட்டுதல், அடித்தல், கொட் 

டுதல், அறைதல். 

down, அடித்துவிழுத்தல். 
out the teeth, தகர்த்தல், உடைத்தல். 

off, தட்தெல்; பறித்துவிழுத்தல், 
off in auction, ஏoத்திற்கூறுதல், தீ 
ட்டிக்கூறுதல். 
under, இணங்குதல், தோற்றல். 

Knock’er, s. தட்டுவோன், கொட் 
வோன், தட்டுங்கருவி, அறைகருவி. 

Knock’ing, s. கட்டுகை; கொட்டுகை, 
டிக்கை. 

Knoll, s. இடர், இட்டு, மேடு, மணற்கு 

ன்று. 

நெய்த௨ட 
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Knoll, v. a. (see Knell.) சரமணரியடித் | 
தல். 

Knop, s. (see Nob.) குமிழ், குமிழி. 
as button, தெறி, 

Knot, 8. முடிசசு. 
sliding, slip or bow, உருவுசருக்கு,சு 
ருக்குமுடிச்சு; உருவுதடம், விழு 
டிச்சு. 
of a tree, samy, மொக்கு, மொத்தி. 
in cloth, ரெருடு. > 
a hard knot, பநுமுடிசசு. 
of man’s hair, குடுமி, Paloma, A 
கை, சடை. 
of thread, தரற்கழி. 
of women’s hair, கொண்டை, அள 
கபட்தி, கேசபந்தி. 
of yarn, கழி, அற்கழிக்கால். 
as cluster, கூட்டம், மொய்ப்பு. 

Knot, 1.4. சக்குப்படுத்துதல், குழப்பு 
தல், முடிச்சாக்கல். 

Knot'ted, a. மொக்குள்ள, கணுவுள்ள, 
முடிச்சுள்ள. 

Knot’ti-ness, 8. முட ச்சுள்ளதன்மை, மு 
அக்குச்சரொயுடைமை. 

Knot'ty, a. கெருளெள, நெருடான, மு 
டிச்சுள்ள, மொத்தியுள்ள, சிக்கான. 
cloth, செருளெளபுடைவை. 

Know, 1.4. அறிதல், மட்டுக்கட்டெதெல், 
உணர்தல், தேர்தல், தெரிதல். 
certainly, இட்ட மாயறிதல், சட்டமா 
ய்விளங்குதல். 
by sight, கண்டறிதல். 
in scripture, சயணித்தல், கலத்தல், 
தோய்தல், சேர்தல். 

Knowing, a. ௮றிறெ, அறிவுள்ள,உண 
ர்ச்சியுள்ள. 

Know'ing-ly, adv. செஞ்சறிய, மனதா 
ர; அறிவோடே, வேண்டுமென்று. 

Knowl'edge, s. அறிவு, உணர்வு, தேர்ச் 

சி, புத்தி, சேதனம். 
as skill, practice, பழக்கம், பயிற்சி, 
பரிட்சை, சாதகம். 
as learning, uy, கல்வி. 
of the pulse, தாதுப்பரிட்சை, நாடி 
ப்பயிற்சி, 

Known, a. (see Know.) அறிந்த. 
Knuckle, 5. வlிரவில்ஈடுமுளி. 
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Knuck'le, v. n. தோத்துப்பேரதல், இ) 
ணங்குதல். 

| Knuck'led, a. முளியுள்ள, கணுவுள்ள. 

ni 2: | மரத்துட்கணுமொத்தி. 

Knurled, ! | | 

Knur'ly, a. க் 
Knur'ry, 
Ko'ran, 5. குரறான்வேதம், மகதி ஏசு 
Kra/al, s. Gam. - 

L. 

“La, 5. சத்தசரத்தினாறாஞ்சுரம். 
La, int. பார், அகோ. 

Label, s. srமவிலாசம் erie Ras. 
to a will, மரணசாதனத்திற்சேர்க்கப் 
பட்டதுணைசடீட்டு, 

La'bel, v. a. srமவிலாசமணைத்தல். 
| La‘bent, a. சறுக்குகிற, வழுக்குதிற, 
La'bi-al,s. உதகெளாற்பிறக்குமெழுத்து. 
La‘bi-al, a. உதகெளாற்பிறந்த, இதழுக் 

கடுத்த. 
letters, இம்ெிதம்பறத்குழ்ன 

La'bi-a-ted, a. இரண்டெடுள்ள. 
La-bi-o-dent'al, a. பல்லுமிதழும்பொ 

ருந்திப்பிறந்த. 
Labor, s. வேலை, பிரயாசம், உழைப்பு, 

அலுவல், கடையாட்டம். 
slight, சொற்ப அலுவல் , அற்பவேலை. 
of a ship, அக்கப்பாடு, அக்கடி. 
as travail, பிரசவவேதனை, வயாவே 
தனை, வயா, கருப்பவாதை, கருமாரி, 
as trials, இடைஞ்சல், இடிக்கண், 
சோதனை, வில்லங்கம், 

Labor, 1. ௩. வேலைசெய்தல், பிரயாசப் 
படுதல், தெண்டித்தல், உழைத்தல்,வ 

முந்துதல், அன்புறுதல். 
to travail, பிரகுதிவேதனைப்படுதல், 
வயாவேதனைப்பதெல்,யிறுழைதல், 
to labor under, வருந்துதல், அழுந்து 
தல், இக்கட்பெபடுதல், 
as a boat or ship,அக்கப்பரபெடுதல், 
அக்கடிப்பதெல். 

Lab'o-ra-to-ry; 8. வஸ்துசோதனைச்சா 

லை, யுத்தாயுதஞ்செய்யும்மால், கம்மா 
லை, வேலைமால். 

La’bor- -er, 5. கூலியாள், வேலையாள். 
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hard workers, Sowif, வருந்திவே 
லைசெய்வொன். 

La-bo'ti-ous, a. dJrயrசமான, அருமை 
யான, தெண்டிப்புள்ள, வருத்தமான, 
வில்லங்கமான, சுறுசுறுப்பான. 

La-bo'ri-ous-ly, adv. பரயாசமாய், சுறு 

சுறுப்பாய், வருத்தமாய். 
La-bo'ri-ous-ness, s. வருத்தம், முயற் 

A, பிரயாசம். 
La'bor-some, 4. வருத்தமான, தொல்லை 

யான, அலைக்கழிவான. 
Lab’ y-rinth, 8. தமொறச்செய்யும்வழி, 

மண்டபம், சிக்கு, குழப்பம், காதிற் 

குழி. 
Lab-y-rinth'i-an, சிக்கான, வழித 
Lab-y-rinth’ic, Ee t டுமாற்றமுள்ள. 
Lac, s. பிசின், செம்மெழுகு. 
Lace, s. கெண்டை, சரிகை, பின்னல். 
Lace, v. a. பின்னுதல், சரிகையிழைத் 

தல், சருகைநெய்தல், வரிதல். 
to whip, அடித்தல். 
shoes, stays, &c., கொத்துப் பின்னு 
தல், கோத்துமாறுதல். 

Lace’man, s. srாடாமுதலியவிற்பவன். 
Lac'er-a-ble, a. Aழிக்கத்தக்க. 
Lac'er-ate, v. a. Aழித்தல், லேமாக்குத 

ல், Soa, Smo. 
Lac-er-a'tion, s. அழிப்பு, கழிவு, பிள 

ப்பு, பீறுகை. 
Lac'er-a-tive, a. Qழிக்றெ. 
Lace-work, 8. பின்னல், பின்னல்வே 

லை, விரசித்திப்பின்னல்வேலை. 

Lache, . 
tadaes ‘ அசட்டை. 

Lach'ry-ma-ble, a. sகண்ணீர்விடத்தக்க, 

புலமபத்தக்க. 

Lach'ry-mal, a, sண்ணீர்பிறப்பிக்கறெ, 
கண்ணீருக்கடுத்த. 

Lach'ry-ma-ry, a. கண்ணீரையுடைய. 

Lach-ry-ma'tion, s. sகண்ணீர்சிந்துகை. 
Lac'ing, s. கெண்டைவேலை, பின்னல், ' 

நாடாஇடகை. 

Lack, 5. எச்சம், குறைவு. 
of rupees, mgs ரூபா, இலட்சரூபா. 

Lack, v.n. குறைதல், எஞ்சுதல், தேவை 
யாயிருத்தல். 

Lack-a-day', exc. ஜயோ, அப்பா. 
001 
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Lack'brain, £. விவேகமற்றவன், அவி 
வேதி, பேதை. 

Lack’er, s. (see Lacquer.) தம், 
Lack'er, v..4. sAதயிடுதல். 
Lack'ey, s. sையாள், குற்றேவலாள். 
La-con'ic, a. உ சருக்கமான,பெ mug) 
La-con'ic-al, “§ ப்பான, சுருங்யெ, 

சுலபமான. 
La-con'ic-al-ly, adv. சுருக்கமாய், சுலப 

மாய், பொழிப்பாய். 
La'con-ism, 
La-con’i~cism, 

ப்பேச்சு. 

Lac’quer, s. JAன்மை, 
Lac'quer, v. a. JAனமைபூசுதல். 
Lac'ta-ry, 4. பாலுள்ள. 
Lac’tant, a. பாலுண்கிற, பால்கொடுக் 

திற. 
Lac-ta'tion, s. பால்கொடுத்தல், பாலூ 

ட்டல், 
Lac'te-al, பாலுக்குரிய, பால்சுர 
Lac'te-an, “" ¢ SSL corr am SM. 
Lac-tes'cence, s. பரலசுரப் பிக்குந்தன் 

மை. 
Lac-tes’cent, 

Lac-tif‘er-ous, 

Lad, s. வாலிபன், சிறுவன், இளைஞன், 
இளந்தாரி. 

Lad'der, s. ஏணி, சேணி. 
steps of, நென்பு, பழு. 

Lade, v. a. அள்ளுதல், இறைத்தல், மொ 

ள்ளுதல், முகத்தல். 
a vessel, cart, &c., பாரமேற்றுதல். 

dirt, &c., கோலுதல். 

La‘den, a. பாரமேற்றப்பட்ட, பரரம்நி 

றைந்த, 
Lad'ing, 8. ஏற்றுமதிச்சாமான், கப்பற் 

சரக்கு. 
La'dle, s. 

வம். 
Lady, s. தலைவி, குலமகள் , அுரைமகள், 

பிராட்டி, பெருமாட்டி, சீமாட்டி, 
நாய, நாய்ச்சியார், இராணி. 
lady’s த செவிலி, தோழி, பரங் 
இ, சலதி. ' 

La'dy-like, a. குலமகஸ்வோொன்ளி நாகர் 
கமுள்ள. 

La'dy-ship, s. இராணித்துவம், 

(8 GFP eorwrer 
at பேச்சு, பொழிப்பு 

a. t பால்சுரப்பிக்றை. 

சட் அகப்பை, கரண்டி, 
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Lag, s. குண்டி, ஈனம், இழிவு. 
Lag, v. ௩. தாமதித்தல், பிந்துதல், இழு 

திநிற்றல். 

Lag’gard, a. சாமதமான, சோம்பான. 
Lag'ger, s. சோம்பன், தாமதக்காரன். 
La-goon’, செதுப்புநிலம், seid 
La-gine’, “ sci 
Lic, s. சேகரத்தான், ஷன். 
La‘ic, உடகரத்தாருக்குரிய, Pas 
La‘ic-al, & ருக்குரிய. * 

Lair, s. இடை, படுக்கை, பாழி, மு 
மை. 

Li'i-ty, 5. குருக்களல்லாதசனம், சேகர 
த்தார், கவர். 

Like, s. ஏரி, வாவி, சனை. 
color, புகர்நிறம். 

Lak’y, a. வாவிக்குரிய, ஏஎரிக்குரிய. 
Lamb, s. செம்ற்றியாட் க்கும் ie செ 

ம்மறிப்பறழ். 
Lamb, 1.4. செம்மறியாட்டிக்குட்டி௰' 

னுதல். 
Lam'bent, a. ஐள்ரூறை, GHEE n. 
Lamb'kin, s. இளஞ்செம்மறிக்குட்டி. 
Lamb'like, a. செம்மறியாட்டுக்குட்டி 

போன்ற, பதமையான. 
Lamb’s'-wool, s. செம்மறியாட்டுக்குட் 

to. cou) ir. 
Lame, 4. முடமான, சொத்தியான. 

person, சப்பாணி, முடவன், சொத் 
தியன். 

Lame, v. 4. சப்பாணியாக்குதல், முட 
மாக்குதல், கொண்டியாக்குதல். 

Lam’el, 5. செதிள், பொருக்கு, சிலா 
ம்பு. 

Lam’el-lar,’ செதிளுள்ள, பொரு 
Lam’el-late, a. க்குள்ள, சிலாம்பு 
Lam'el-la-ted, ள்ள. 
Lame'ly, adv. முட மாய், குறைவாய். 
Lame’ness, 8. மடம், நொண்டி, ரொ 

ண்டித்தனம். 
La-ment', 8. புலம்பு; அழுகை, பிரலா 

பம், கதறுகை. 
La-ment’, v. a. புலம்பச்செய்தல், அரற் 

றுவித்தல்; கவற்றுதல். 1 
La-ment, v.n. புலம்புதல்) அழுங்குத 
ல், Sirdar: ae கவலுதல், HEDS 

JO, பரதபித்தல், அரற்றல். 
feignedly, ஒப்புக்கமுங்கல். 
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Lam'ent-a-ble, a. புலம்பப்பட தத்தக்க, 
விசாரமான, தஅச்கமான. 

Lam’ent-a-bly, adv. பரதபிப்பாய், புல 
மபலுாய், 

Lam-ent-a'tion, s. 

YTD. 
loud, ஒலமிட்டமுதல். 

La-ment’er, s. ஓலமிடுவோன், புலம்பு 
வோன். 

Lam'in, செதிள், சிலாம்பு,ப்ட 
Lam'in-a, i 

of the ear, சோணை. 

metal, தகடு, 
Lam/in-ar, a. தகள்ள, சிலாம்புள்ள. 
we s. விளக்கு. : 

as light, தீபிகை, தீபம், சுடர். 
bason like, அகல், தகழி. 
lighting, லளக்கேற்றல். 
stand, விளக்குத்தண்டு, தீபக்கால், தி 
பமத்திகை, திபத்தம்பம். 
waving before an idol, &c., ஆரதி, ஆ 
லாத்தி. 
wick, விளக்குத்திறி, 
lamp and incense, vu தூபம். 

Lam'pass, s. பரியின்மேலண்ணத்துவ 
ருமோர்ரோய். 

Lamp'-black,s. ஒட்டடை, புகையுறை. 
Lam-poon’,s. அம்பல், பழிதற்றியெழு 

தியவெழுத்து, வசைப்பாட்டு, அலர் 

அற்று. 
Lam-poon’, v. a. பழிதூற்றுதல், அலர் 

அற்றுதல். 
Lam-poon’er, s. பழிஅரற்றுவோன், பு 
நன்கு தாக். 

Lince, 8. ஈட்டி, சவளம், வேல், வல் 
லையம். 

Lince, v. a. 2950, குற்றுதல். 
Lanc’er, s. ஈட்டிக்காரன், ஈட்டியினாற் 

குற்துபவன். 

Lan'cet, s. சத்திரம், இரணவைத்தியசத் 
திரம். 

Linch, 0. a. ஈட்டியாற்குற்றல்,எறிதல், 
கப்பலைக்கடலிலிறக்குதல், எய்தல், 

Lan'ci-nate, v. a. Aநித்தல், Emo. 

Lan-ci-na'tion, s. Aநிப்பு, yes. 

புலம்பல், புலம்பு, 

| Land, 5. நிலம், காணி, பூமி, தரை, தே 
சம். 
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and fields, srாணிபூமி, நிலம்புலம். 
free from tax, மானியம், சம்மானம், 
அமானம். 
as. inhabitants, சனம். 

to make the land, sMரைசேருதல், ௧ 
ரைகாணுதல். 
paddy land, sன்செய்றலம், மருதி 
லம். 
sterile, sரம்பு, பாழ்நிலம், பாழீந்த 
ரை. 
tax, நிலவரி, நிலஇறை. 
upland, att Ba 
well tilled, செய்கைத்தரை, aN 2on 8 
லம், வி், 

Land, v. a. இறக்குதல்,கரையேற்றுதல். 
Land, v. ௩. இறங்குதல், கரையேறதல், 

கரையடைதல். 
Landed, a. துறையிலிறங்கன, காணி 

பூமியைப்பற்றிய. 
property,, sாணிபூமி, நிலைமையா 

Land’-forces, s. sரlரைசசண்டைக்காரர். 3 

Land'grave, s. பெருக்காளன், ஆஸ்திப் . 
பெருக்கத்தால்வந்தபட்டப்பெயர். 

Land'hold-er, s.srணிபூமியுடையவன். 
Land'ing, வ teh இறங்கு 
Land'ing-place, $ தறை, இறக்கம், 
இரேகு ; இரேவு, அறைமுகம. 

Land'job-ber, s. srணிபூமிவியாபாரி. 
Land'la-dy, s. sமக்காரி, சத்திரத்தலைவி. 

Land'less, a. ஆஸ்தியில்லாத, காணிபூ 
மியில்லாத. 

Land'lock-ed,a. sMHnயாற்குழப்பட்ட. 
Landlord, s. கமக்காரன், எசமான்; ம 

டாதிபன், சத்திரத்தலைவன்.. 

Landman, s. தேசவாதி. 

Landmark, s. எல்லைக்கல், எல்லைக்கு. 

றி, வரம்பு, காணியெல்லை, எல்லைவ 

ரம்பு. 
Land’-meas-ure, 8. நிலவளவை, நிலவ 

ளவைமானம், நீட்டலளவை. 

Land'-meas-ur-er, $. நிலவளவைக்கார 

ன், நீட்டலளவைக்காரன். 
land-measurer’s rod, முளக்கோல், & 
ட்டலளவைக்கோல். 

Land’-of-fice, s. நிலங்களுக்கு அறுதிச் 
சாதனமுடிக்குஞ்சாலை. 
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Land'scape, s. தேசத்தோற்றம், தேசக் 
காட். . 

Land'slide, மலை யினின்றுஞ் சாரல் 
Land'slip, si ‘ வழியாய்ச்சறுக்கிவிழு 

BEET. 

Land’-tax, 8. ரoஇறை. 
Land'-tur-tle, s. பறைஆமை, கரிஆஜமை, 

சருகாமை. 
Land’-wai-ter, 5. 

ரன். 
Land'ward, adv. sரnக்குரெரே, 
Laue, s. ஒழுங்கை, 
Language, 8. பா, பேச்சு. 

as composition, உரைவாசகம், மொ 
மித்தொடை, சொற்றொடர். 
gratifying, குளிர்ந்தபேச்சு, குளிர்ம் 

 தவாக்கு, நயவசனம். 
provincial, Aசsசைமொழி, திசைச்சொ 
ல், தேசிகம். 
as nation, ஓரேபாகைச்சனம், Ge 
பாஷிதர். 

as style, வாசகப்போக்கு, வசனப் 
போங்கு, வாசகநடை. 

Lan’guid, a. சோர்வுள்ள, களையான, 
சோம்பான, சவுக்கமான, சோகமா 
ன, தவக்கமான. 
after eating, உண்டசோகமுள்ள. 
to be languid, களைத்தல், சோம்புத 
ல், சவுங்குதல், தியங்குதல், தளர்தல். 

Lan'guid-ly, adv. சோர்வாய், தளர்வாய். 

Lan’guid-ness, s. சோர்வு, தளர்சதி, 
சோகம், பலவறுதி , பலட் சயம். 

Lan'guish, vn. தளருதல்,, இளைத்தல், 

சோபஃித்தல், மெலிதல், : சவுங்குதல், 

சோர்தல், தியங்குதல், தொய்தல். 

for, தாகங்கொள்ளுதல், தவித்தல். 

through want, தவங்குதல், தவித்தல், 

தளர்தல். 

as the limbs, sைகால்சோர்தல், கை 

சால் QUITS. 

Lan’guish-er, s. சோர்வுள்ளவன், தவங் 

குநறெவன். | 

Lan’guish-ing-ly, adv. பலலீனமாய், 

சோர்வாய், பலட்சயமாய், 

Lan'guish-ment, 8. பலட்சயம், பலவ | 

றுதி, தளர்ச்சி, சோகம், மெலிவு, தீ 

வலிப்பு. 

கரைதுறைகாவற்கா 

Mig 
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Lan'guor, 8. தளர்ச்சி, சோர்வு, gure 
ம், களை, சோகம். 

after eating, போசனாயாசம், அன்ன 
க்களை. 

La'ni-a-ry, 5. கசர்ப்புக்கடை. 
பa'ni-ate, va. சல்லபொல்லமாய்க்டி 

மித்தல்; 
Lank, a. மெலிந்த, சள்ளலான, ரொய் 

ய, வசக்கெட்ட , கோஞ்சியான. 
person, ஒஞ்சட்டையன், கோச, 

Lank'ly, adv. மெலிவாய், ஒஞ்சட்டை 
யாய், ஒல்லாடியாய். 

Lank’ness, s. மெலிவு, வசக்கேடு, 
Lan'tern, 8. திபக்கூடு, கண்ணாடிவிளக் 

குக்கூடு, 

a light house, திகாத்தானம். 
magic, சாலதிபம், சராயையைப்பருப் 
பித்துக்காட்டம்பிரதிவிம்பிகை, வி 
னேததீபிகை. 

La-ni'gi-nous, a. தூவிநிறைந்த. 
Lan’yard, s. அண்டுக்கயிறு. 

Lap, s. wg. 
Lap, v. a. EG se. 

as fold, மடித்தல், சுருக்குதல், Door 
$50, கொய்தல். 

Lap'dog, s. மடிநாய், 
Lap'i-cide, s. கல்வெட்டி, சிற்பாசாரி. 
Lap’i-da-ry, s. இரத்தனவியாபாரி, இர 
பரிகள். 

Lap’i-da-ry, a. கற்த்திரத்துக்கடுத்த. 
Lap-i-da'tion, s. கல்லெறிகொலை. 
La-pid'e-ous, a. sகல்லுள்ள, கற்போன்ற, 

La-pid-i-fi-ca’tion, 5. கல்லாக்குகை, 
La-pid’i-fy, 0.4. கல்லாக்குதல். 
பap'i-ist, s. இரத்தினவியாபாரி. 
Lap'per, s. sக்குணி, நக்கி, 
Lap'pet, s. புuடைவைத்தொங்கல். 
Lapse, s. இறப்பு, செலவு, கழிவு. 

as error, தவறு, வழு. 
of the hand, கைமோசம், சைத்தவறு, 
சைப்பிசகு. 
of the tongue, வrரய்மொசம், ஈாவமு, 
வாக்குவழு. 

Lapse, v.n கழிதல், வழுவுதல், தவறு 
தல். 
as time, செல்லுதல், இறத்தல், பின் 
hase, போதல், கழிதல். 

Laps'ed, a. சென்ற, கழிந்த, 
04 

LAS 

Lap'stone, s. பL்ட்டைக்கல். 
Lap’ SUS, 8. வழு, தவறு, பிழை. 
Lapwing, s. ஆட்காட்டிக்குருலி. 
Lகr'board, s. பண், கப்பவினிடப்புறம். 

larboard stayrope, பண்கயிறு. 
Lar'ce-ny, s. sora, சோரம், கரவு; தி 

ரட்ட. 
Larch, s. ஓர்மரம். 
Lard, s. பன்றிக்கொழுப்பு, பன்றியி 

றைச்சி, பன்றியின் பின் தொடையி 
co =F). 

Lird, v. a. கொழுக்கச்செய்தல், கொழு 
பேற்றின், 

Lard'er, 8. பன்றியிறைச்சியைச்சாக்கு 
PORE Gad Caw i, 

Large, a. பருமையுள்ள , அகன்ற, விஸ் 
தாரமான, பெரிய, Ser, மகா. 
diffusely, விஸ்தாரமாய், விரிவாய், 
பொதுவாய், பூரணமாய். 
numbers, பெருங்கணக்கு; பெரும் 
தொகை. 
at large, லிடதெலையாய், விலகுதலாய், 
தடையின்றி, இட்டப்படி, 

Large'ly, adv, மிகுதியாய், விரிவாய், 
அகலமாய். 

Large’ness,;s. பருமை, பொம்மல், பொ 
Sa, மிகுதி, பீனம். 

Lirg’er, a. கதித்த, பெரிய, மிகுந்த, ௮ 
திக. 
share, sதித்தபங்கு, சின்க் அ 
திபங்கு. 

Liar’gess, s. கெடை, ஈவு; தானம், ஈ 
கை, இனாம், விசர்ச்சனம், வெகுமதி, 
நன்கொடை. 

Lirk, 5. வானம்பாடி, கவிங்கம், மேக 
ப்புள். 

Lar'um, 5. (see Alarm.) senshi i's 
பொலி, அய்யக்குரல்., 

Lar'va, ~ ee 
Larve, - ‘$முதலவதாரப்புழு. 
Lar'ynx, s. தொண்டைக்குழி, குரல்வ 

ளை, கண்டமநாளம். 
Las'car, s. கப்பவின்வேலையாட்கள், & 

லாசுக்காரன். 
Las-civ'i-ous, a. தூர்த்த, காமவிகாரமு 

ள்ள, மோகமான. 
person, sாமவிகாரன், அூர்த்தன், கா 
மி, மோட, காமாதுூன்.' 
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to be lascivious, smi gaa, மோகித் 
sO. 

Las-civ'i-ous-ly, adv. sroவிகாரமாய், 
தூர்த்தத்தனமாய், காமாதுரமாய். 

Las-civ'i-ous-ness, s. @twal sro, கா 
மநோய், மோகம், Stew, விரகதா 
பம், 

Lash, s. சசை. 

a blow, sசையடி. 
satire, வெட்டெனவுவாக்கு, வன் 
சொல். 

Lash, v. 4. அடித்தல், சவுக்காலடித்தல், 
கசையாலடித்தல். 
in speech, வரக்குத்தண்டஞ்செய்தல். 
to tie fast, இறுக்கிக்கட்டல். 

Lash’er, s. அடிப்போன், தண்டிப் 
போன். 

Liss, s. குமரி, சிறுமி, இளம்பிடி, ௧ 
cor eof. 

Las'si-tude, s. ஆயாசம், தளர்வு, சோக 
ம், சோம்பு, சோர்வு, மெலிவு. 

List, 5. ஒருமுறையேற்றும்பாரம், ஒரு 
சுமை. 
for a shoe, பரதாநிருதிக்கட்டை, 
தொடுதோல்மாதிரிக்கட்டை. 

List, v. ௩. தங்குதல், நீடித்தல், நிலைத் 
தல். 

List, a. கடையான, இறுதியான, ஈரா 
ன, அந்தமான. 
extremity, ஈறரந்தம், ஈறுகடை,கடை 
யாந்தம். 
month, போனமாதம், சென்றமாதம். 
night, நேற்றிரவு, போனரரத்திறி. 
resort, கடைப்பிடி. 

week, போனபிழமை, சென்றவாரம். 
the last before one, ஈற்றயலானது, | 
கடையயலிலுள்ளது. 
the last but two, ஈற்றயற்கயலானது. 
as next before the present, @pi Ser, | 
சென்ற, போன. 
to the last, @pip- wjior Ou. 
at last, முடிவில், கடையில். 

List’age, s. தோணித்திர்வை, கேள்வு. 
List/ing, s. நிலைப்பு, தங்குகை. 

as cloth, உரோமப்புடைவை. 
ae a. நீடிக்க, கிலைக்றெ, தங்கு | 

ec adv. நிலையாய், ஈீடிப்பாய். 
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Last'ing-ness, s. ரிலைகொள்ளுகை, நீடி 
ப்பு. 

Lastly, adv. முடிலிலே, ஈற்றிலே, ௧ 
டை சியாக. 

Latch, s. தாள், தாழ்ப்பாள், கொளுவி. 
Latch,».. சகொளுவுதல், தாட்பூட்ெ 

தல். 
Latch’et, s. வார், தொடுதோல்வார். : 
Late, a. சென்ற, பிந்தின. 

as last in office, பழைய, சென்ற, இ 

ருந்த, இறந்த. 
to be late, நெரஞ்செல்லுதல், பிந்து 
தல். 
to come late, நெரஞ்செல்லவருதல், 
பிந்திவருதல். 

Late, adv. பிந்தி, நேரஞ்சென்று. 
Late’ly, adv. சற்றுமுன்னே, இச்செ 

லவு. 
La'ten-cy, s. மறைவு, இரகசியம். 
Late’ness, s. தாமசம், பிர்துகை. 
Latent, a. புதையலான, மறைந்த, GE 

குமமான. 
heat, சபாவதேயு, உட்காந்தி, சூக்கு 
மகாந்தி. 
meaning, பு த் மறைபெொ 
ருள். 

to be latent, புதைதல், மறைதல். 

Lat’er-al, a. பக்கமான, பாரிசமான, பு 
டையான, Of HEM 
palsy, unflearujy, பக்கவாரயு. 

Lat'er-al-ly, adv. ஒரமாய், பக்கமாய், பு 
டையே. 

Lat’er-ite, s. இருப்புள்ளமக்கி, செம்ம 
கீகி, செம்மண்கல், 

Lath, s. சலாகை, பாய்ச்சு, வரிச்சு. 
nails, சலாகையாணி. 

broad lath, படங்க. 
Lath, 0.4. சலாகைதைத்தல், படங்கு 

.. தைத்தல். 
Lathe, 8. கடைச்சல்மரம், இட்டடை. 
Lath'er, 8. சவாக்காரதுரை, சவர்க்கார 

| நொதி. 
as sweat, பெருவெயர்வை. 

Lath'er, v. a. சவர்க்காரதுரைபூசுதல், 

| சவர்க்காரம்பூசுதல். 

 Lath’er, v. n. நரைத்தல், நொதித்தல் 
 Lith'y, a. சலாகைபோன்ற. 
Latin, a. இலத்தின்பாஷை க்குரிய. 

L3t 
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Lat'in-ist, s. இலத்தீன்பொாவைஃயிற்றேறி | Lae a-tive, s. புகழ்ச்சி, வர்த்தி, அதி. 
னவன். 

Lat'in-ize, v. a. இலத்தீன்பாஹையாக் 
கல். 

Lat'ish, a. JiGor, ரேரஞ்சென்ற. 
Lat'i-tan-cy, s. மறைவு, இரகசியம். 
Lat'i-tant, a. மறைவான. 

Lat'i-tude, s. விஸ்தாரம்; விசாலம், வி 
ரிவு, ப் பரப்பு. 
argument of, பதனகேர்றிம், அட்ச 
கன்னம். 
celestial, பதனம், விட்சேபம். 
degree of, அ௮ட்சபாகை, விட்சேப 
பாகை. 
north, உத்தராட்சம், உத்தாவிட்சே 
பம். 
south, தக்கணாட்சம், OSE 5 ROY 
சேபம். 
terrestrial, அக்கம், அட்சம். 

Lat-i-tti'din-al, a. அட்ச, பதன, விட் 
சேப். 

Lat-i-tu-din-a'ri-an, s. தன்னிட்டக்கா 

ரன், கட்டப்பாடில்லாதவன. 
Lat-i-tu-din-a’ri-an-ism, s. தன்னிட்ட 

மதம், சுயாதனத்தவம். 
La'trant, a. கலைக்நிற. 
Lat'ten, s. சத்தபித்தளை, சருகுபித்தளை. 

as sheet tin, அதீதநாகத்தகடு, 
Latter, a. பிக்தின, பினனடியான. 

part, பிற்பக்கம், பிற்பகுதி, பிற்பங்கு. 
rain, பின்மாரி, பின்மமை. 

Lat'ter-ly, adv. பிக்தினகாலத்தில். 
Lat'tice, s. அளி, ரொதி. 
Lat'tice, v. 4. அளியடைத்தல், galls 

ட்தெல், ரொதியடைத்தல். 
Lattice, a. அளியுள்ள. 
Laud, s. அதி, நர்த்தனம், புகழ்ச்சி. 
Laud, v. a. புகழ்தல், இர்த்தித்தல், அதி 

தீதல், தோத்திரித்தல், போற்றுதல். 
Laud’a-ble, a. புகழத்தக்க, விதக்கத்தக் 

க, விதப்புள்ள, அதிக்கத்தக்க. 

ambition, saa முயற்சி, நல்லெடுப்பு. 
healthy, சவுக்யெமான, சுவாத்திய 

மான, சொஸ்தமுள்ள. 
Laud'a-ble-ness, 3. புகழப்படத்தககத 

ன்மை, அதிக்கத்தக்கதன்மை. 
Laud’a-bly, adv. புsழத்தக்கலிதமாய், 
Laud'a-num, s. ௮ஏபின்சாரம். 
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Laud'a-to-ry, s. புகழுள்ளது. 
Laud'a-to-ry, a. புகழுள்ள, புகழுஇறெ, 

புகழ்ச்சிக்குரிய. 
Laud’er, s. புகழ்வோன், சீர்த்திப்போ 

ன், த் 
Laugh, ye நகை, நகைப் 

அ 3. ° . 
Liugh’ter, பு, பரிகாசம், முறுவல், 

contemptuous, கேவி, @ etme, 
மையாண்டி. 
hearty, கெக்களம், கெக்கட்டம்,கெ 
க்கலி, கனைப்பு. | 
mocking, சன்னை, சாசம். . 
violent or horse laugh, அட்டகாசம், 
அதிகாசம், கனைப்பு, பெருநகை. 

Laugh, v. ௩. சிரித்தல், நகைத்தல். 
aloud, கனைத்துச்சிரித்தல், அட்டகா 
சம்பண்ணல், கெக்களித்தவ். 
at, ஈகைத்தல், பரிகாசம்பண்ணுதல், 
நிந்தித்தல். 
irreverently, sகைத்தல். 
without noise, Gகலுங்கச்ிரித்தல், 

முறவலித்தல். 
to simper, புன்னகைகொள்ளுதல், கு 
அ௩கைகொள்ளுதல். 

Liugh'a-ble, a. களினமான, சிரிக்கத்த 
க்க, ஈகைக்கடெமான. 

Laugh’er,s. ஈகைப் போன், சிறிப் 
போன். 

Liugh'ing-ly, adv. sகைப்பாய், AAG 
பராய். 

Liugh’ing-stock, s. Aரிக்கப்படுவோ 
ன், சிரிப்புக்கிடெமானது. 

Launch, s. (see Lanch.) sப்பலைக்கட 
விலிறக்குகை. 

Launch, v. ௩. கப்பல்கடலிலிறங்குதல். 
asset sail, துறைபெயர்தல், துறை 
யைவிடுதல். 

Liun’der, s. வண்ணாத்தி. 
as trough, தொட்டி. 

Launder, v. 4. துவைத்தல், கழுவல். 
Liun'dress, 8. வண்ணாத்தி 

Liun'dry, s. தஅவைப்பு, புடைவைஓஒவி 
க்குந்துறை. 

Lau're-ate, a. மாலைகுட்டப்பட்ட, ம 
லையணிந்த. — 

Lau're-ate, v. a. மாலைகுட்டுதல். 
Lau-re-a'tion, 8. மvrாலைகுட்டுகை, 
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Laurel, s. ஒர்பூடு, வாகை. 

wreathe of, வrாகைமாலை. 
Lau'rel-ed, a. வrரகை மாலையணிந்த. 
Laus-de'o, s. அல்லேலூயா, தெய்வத் 

அதி, தோத்திரம். 
La'va, 5. அக்கினிமலையிற்கட்டம், பரு 

வதாக்கினிப் பிரவாகம். 
La-va'tion, ௧. சத்திசெய்கை, கழுவுகை. 
Lav'a-to-ry, s. துவைக்குந்துறை, பொ 

ன்முதலியஅரிக்குமிடம். 
Lave, v. 4. sமுவுதல், குளித்தல். 

Lave, v.n. முழுகுதல், ஸ்நானம்பண் 
ணுதல், நீராகதெல். 

Lav'en-der, s. பன்னீர். 
Laer, s. தொட்டி, பாத்திரம், கொப் 

பரை. 
Lavish, ». a. ஆராதூரியாய்ச்செலவிடு 

தல், தூற்றுதல், இறைத்தல். 
Lav'ish, a. ஆராதூறியான, மிகுசெலவு 

ள்ள; அழிப்பான, sham. 
Lav'ish-er, s. அழிப்பாளி, ஊதாரி, செ 

லவாளி, ஆராதுரி. 

Lav'ish-ly, adv. ஆராதூரியாய், அழிப் 
பாய். 

Lav'ish-ment, 3. அழிப்பு, வீண்செலவு. 
Law, 8. கட்டளை, பிரமாணம், கற்ப 

னை, ஒழுங்கு, நியாய்சாத்திரம், நீதி 
சாத்திரம், தருமதூல், விதி. 
by-law, இடையிட்டகட்டனளை, உப 
விதி. 
ceremonial, சடங்குப் பிரமாணம், இ 
ரியாங்கவிதி. 
civil, தேசாசாரப் பிரமாணம். 
criminal, அபராதப்பிரமாணம, குற் 
றச்செய்கைக் கடுத்தறமியாயப்பிரமா 
ணம். 

of equity, மனுமுறை, மனுநெறி, & 

திநூல். 
of languages, rk ப்போங்கு, இ 
லக்கணம், பாஷைவிதி. 
moral, சன்மார்க்கப்பிரமாணம், தரு 
மநூல், நீதிநூல். 

of nations, இராச்சியமுறை, அரசா 
ட்சிப்பிரமாணம். 
of nature or science, Wru geal 
பிரகிருதிநூல். ear 

Law'-book, s. Fீதிசாஸ்திரம், நீதிநூல், 
SH wg, கட்டளைச்சட்டம். 
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Law'-break-er, s. sட்டளையையமீறுதிற 
வன, rink ணாதிக்ரெமன். 

Law'ful, a. தான். நீதியான,மேரான, 
ர்க் மன். 
to be lawful, தகுதல், ஏற்குதல், நீதி 
யாதல். 
wife, குடிப்பெண்,பனனி, பத்தினி. 

Law’ful-ly, adv. கியரயமாய், நீதமாய், 
பிரமாணத்தின்படி. 

Law’ful-ness, s. sருமம், நியாயம், 65), 
நீதம். 

Law’giv-er, s. Fu 9G, பிரமாணங் 
கொடுப்போன், பிரமாணிகன், விதி 
ப்பொன. 

Law’giv-ing, s. விதிக்கை, பிரமாணிக் 
கை. 

Lawless, a. பிரwrாணமற்ற, அநீதியான, 
நீதித்தப்பான, அமியாயமான. 
persons, குறும்பர், நெறிமுறையில் ' 
லார், நரெறியில்லார். 

Law'less-ly, adv. sதக்கேடாய், அநியா 
யமாய். 

Law'less-ness, s. (Fag, நீதித்தவறு, 
அமியாயம், அந்தம், முறைகேடு. 

Law’-mak’er, s. லிதிப்போன், பிரமா 
ணிகன், கற்பிப்போன. 

Lawn, 5. ஒர்வகைமெல்லியபுடைவை, 
பாரிப்புடைவை. 
as open space, மரத்திடைவெளி, ஊ 
@Qa ar. 

Lawn, ஒருவகைமெல்லியபுடை 
Lawn’'y, Si ‘ வைதைத்த, பாரிப்புடை 

வைதைத்த, சமநிலமுள்ள, ஊடுவெ 
ளியுள்ள. 

Lawsuit, s. வழக்கு, லியாச்சியம், விய 
வகாரம், பிராது, விவாதம். 
unjust, கள்ளவழக்கு. 

Law'yer, s. கியொயவான, நியாயதுரந்ச 
ரன், மநியாயாப்பியாசி, பிரமாணிகன். 

Lax, 5. பேதி, பிராந்தி, கழிச்சல், 
Lax, a. இளக்கமான, அகைவுள்ள, தீ 
ore Aus Teor. 
bowels, சொரிகுடல். 
to make lax, இளக்குதல், தளர்ததல், 
நெகிழ்த்தல், அகைத்தல். 
to become lax, as a rope, இளகுதல் , 
அகைதல், தளாதல், தொய்தல். 

! Lax-A'tion,s.தளர்வு,இளச்கம், Hansa). 
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Lax'a-tive, s. சகபேதிமருந்து, விரேச 
GOT LO Th Gi 

Lax'a-tive, a. இளக்கு திற, துகைக்கிற. 
Lax’a-tive-ness, 8. இளக்கம், தகைவு, 

தளர்வு. 
Lax'i-ty, 8. இளக்கம், Hosa, Bors 

காரம், சோர்வு. 
Lax'ly, adv. தகைவாய்,இளக்காரமாய். 
Lax'ness, 8. இளக்கம், இளக்காரம், அ 

கைவு. 
of bowels, பேதி, விரேசனம். 

Lay, 8. பரட்டு, புலமை. 

Lay, 0.4. வைத்தல், GOSH, போடுதல். 
a course in sailing, Aசைபிடித்தோ 
டுதல், இிசைகொண்டுபோதல், 
or devolve on, சாட்தெல், சுமத்துத 

ல், ஏற்றுதல், பொறுப்பித்தல், சுமப் 
பித்தல், பரரிப்பித்தல். 
down a load, சுமையிறக்குதல். 
down a layer, தளமிடுதல், படைப் 
டையாய்ப்பரவுதல், அடுக்குதல். 
eggs, முட்டையிடுதல். 
a foundation, அடஈ/ப்போடுதெல், அத்தி 
வாரம்போடுதல். 
in, வைத்துக்கொள்ளல். 
open to view, தெரியக்காட்கதெல், வி 
ளக்குதல், பிரசித்தம்பண்ணுதல். 
out, செலவழித்தல். 
out a corpse, Qரதமலங்கரித்தல். 
a rope, cable, &c., புரிமுறுக்குதல், 
திரித்தல், கயிறுமுறுக்குதல், 
up, as gather, கூட்டுதல், சேகரித்த 
ல், Dr Osa, ஈட்தெல். 
up, as keep, பதனமாய்வைத்தல், பத 
னம்பண்ணுதல், சேமித்தல். 
a wager, பந்தயங்கட்கதெல், ஒட்டம் 
வைத்தல். 
waste, பாழாக்குதல், பாழ்க்கடித்தல், 
சங்கரித்தல். 

Lay, v.n. முட்டையிடுதல், 
Lay, a. £ஷருக்குரிய, சேகரத்தாருக்கு 

ரிய. 

Lay'er, 8. படை, பார்; அகெகு, படல 

ம், தட்டு, 
of straw, பட்டடை, வைக்கோற்கு 
ம்பி. 

Lay'ing, 5. தவைசாந்திடுகை, முட்டை | 
யிடுகை. 
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Layman, s. agen, 
La'zar,s. தொற்றுவியாதிக்காரன். 
La’zar-house, தொற்றுவியாதிக்கா 
Laz-a-ret'to, i ‘ ரரைவைத்துப்பரா 

மரிக்கும்வீடு. 
La’zi-ly, adv. சோம்பரய், வினைக்கே 

டாய். 

La’zi-ness, 8. சோம்பு, சோம்புத்தனம், 
அசமந்தம், ஆல சியம், அசதி, 

Lazy, a. சோம்பலான, சோம்புத்தன 
மான, அசமந்த. 

fellow, சோம்பன், திமிரன், ௮௪சண் 
டைக்காரன். 

a 2; t சாட்டுவலம், செதுப்புநிலம். 

Leach, 8. சாம்பல்நிறைந்ததொட்டி. 
tub, சாம்பற்றொட்டி. | 

Leach, v. a. சாம்பனீரூறவைத்தல். 
Lead, 8. ஈயம், தகரம், வங்கம். 

black, sாரீயம். 
of a mariner, விழுதுக்கல். 
plate, ஈயத்தகடு, 
red oxide of, or minium, வங்கசெந 

தூரம். 
semi-vitrified oxide of, or litharge,.4) 
ருதாரசிங்கி, அறவைப்பீயம். 
white, or tin, வெள்ளீயம். 
white or carbonate of, or ceruse, FW 

வெள்ளை, வங்கவெள்ளை, 
Lead, s. முதன்மை. 
Léad, v. a. கூடிப்போதல், நடத்துதல், 

வழிகாட்தெல். 
as give direction to a road, channel, 

line, &c., போக்குதல், வழிகாட்ட 
தல். 
away, கொண்டுபோதல். 
an expedition, படரையெடுத்தல், ப 
டையெடுத்தப்போதல். 
water, பரய்ச்சுதல், தண்ணீர்மாறுதல். 

Léad, v. ௩. முன்னேபோதல், வழிகொ 
ண்டுபோதல். 
toward, கேரிதெல், சேருதல். 

Lead'en, a. ஈயமுள்ள. 
heavy or dull, மf்தமான. 

Léad'er, 8. தலைவன்; முதலானி,வழிகா 
ட்டி. 
of an army; செனாபதி, தலைவன், தீ 
On EFF Oo» 
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Léad'ing, s. வழிகாட்டுகை, தலைமை, 
நடத்துகை. 

Lead'y, a. ஈயம்போன்ற. 
Léaf, s. இலை, அடை, தழை, பத்திரம். 

. color, இலைநிறம், பசுமைகிறம், 
of a book, ஏ, ஒற்றை, பத்திரம். 
of all palm trees, ஓலை, இதழ். 
of a screen, door, &c., படலம், பட 

ல், மடிப்பு. 
of a flower, பூவிதழ், மடல், a. 
young and slender of palms, &c., 

கருத்து, குருத்தோலை. 
the fibres of, இலைநரம்பு,பத்திரநாடி , 
ஈசனை. 

Léaf, v. n. தழைத்தல், தளிர்த்தல், 
Léafed, a. தழையுள்ள, இலைரெருங் 

தின. 
Léafless, a. இலையற்ற, உதிர்ந்த. 
Leaflet, s. கருத்து, முகை. 

Léague, 8. கட்ப்பாடு, பந்துக்கட்டு, 
புணர்ப்பு, பொருத்தனை, உடம்பா. 
as a measure of distance, குரோசம், 
கூப்பிடுதுரம். 

Léague, v. n, சேருதல், இணங்குதல், உ 
டன்படுதல். 
with, கூடுதல், புனேைசருட்டெப்பண்ணு 
தல். 

Léaguer, s. உடன்பாடுபண்ணுபவன, 
கூடியிருப்போன். 

Léak, 8. ஒழுக்கு, பொசிவு, வெடிப்பு, 
சில்லி, ஓட்டை. 
in a ship, மரக்கலவிடவு, கம்பத்து. 
to stop a leak, ஒழுக்குமாற்றுதல், சி 
ல்லியடைத்தல், கம்பத்தடைத்தல், G 
த்தானிதெல், 

Léak, 0. ௩. ஒழுகுதல், பொசிதல். 
Leak'age, s. பொசிவு. 
Léak'y, a. ஓட்டையுள்ள, வெடிப்புள் 

or, சில்லியுள்ள, போழ்ந்த, 
Léan, 5. கொழுப்பற்றதசை. 
Léan, v. 4. சாய்த்தல், சரித்தல், சார்த்த 

தல், சார்த்திவைத்தல். 
on one side, ஒருச்சரித்தல், ஒருச்சா 
ய்த்தல். 

Léan, 1. ௩. சாயதல், சாருதல், அணைத 
ல், சரிதல், சாகதெல். 
as a wall, tree, &c., பாறுதல், சரி 
தல். 
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on one side, ஒருச்சாய்தல், ஒருச்சரி 
தல். 

upon, ஊன்றுதல், ஒன்றின்மேற்சார் 
தல், 

Léan, @. இளைத்துப்போன, மெவிவுள் 
ள, ஒஞ்சட்டையான, வாட்சியுள்ள. 

to grow lean, ஓட்டதெல், ஒஙெகுதல், 

மெலிதல், வாடிப்போதல். 
Leaning, s. சரிவு, சாய்வு, சாய்மானம். 

of the head, தூக்கம், 

Léan'ly, adv. நெரய்மையாய், ஒஞ்சட் 
டையாய், மெலிவாய், வசக்கேடாய். 

Lean'ness, s. மெலிவு, நோய்ஞ்சித்தன் 
மை, ரொய்மை, ஒஞ்சட்டை, வாட் 

டம். 
Leap, s. G9, பாய்ச்சல், அள்ளு. 
Léap, v. 4. பாய்தல், கடத்தல். 
Léap, 0.௩. குதித்தல், குதிகொள்ளுதல், 

அள்ளுதல், பாய்தல், வாவுதல், உ௧ 

ரூதல். 
at, தாவுதல், பாய்தல். 

for joy, அள்ளுதல், குதிகொள்ளுதல். 
Over, கடத்தல், தத்திப்பாய்தல், தா 
ண்டுதல். 
as a beast with itslegstied, சக்த த்தத்தி 

ப்போகுதல், ஒற்றிஒற்றிப்போகுதல். 
as children at leap frog, 90 uaws 
ல், அடியளர்துபாய்தல். 

Leap'er, 5. அள்ளுறெவன். 
Léap’-frog, s. sவடடி, கவட டிப்பாய் 

ந்தது. 

Leap'-yéar, 5. அதிசெளாவருடம். 
Learn, 0. ௩. படித்தல், கற்றல், ஓதுதல்; 

கலைபயிலுதல். 

audibly, பாடுதல், படித்தல் 
know, அறிதல், உணர்தல், கிரதித்தல். 
perceive, srாணுசல், அறிதல். 
by practice, பயிலுதல், uf Asse, 
பரிசனைபண்ணுதல். 

manual employments, sகைபழகுதல், 
வேலைபழகுதல். 

Learn'ed, a. sற்ற, படித்த, கலைபயின் 
Dy நன்குணர்ந்த. 
persons, அறிஞர், அறிவோர், கற்றோ 

ர்; கலைவல்லோர், நிபுணர், விற்பன் 
னர், பண்டிதர். 

Learn'ed-ly, adv. அறிவாய், விற்பன்ன 
மாய். 
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Learn'er, s. ஓதுவான், சீஷன்; மாணாக் | 
கன், கற்பொன். 

Learning, 8. கல்வி, படிப்பு, அறிவு, ௨ 
ணர்வு, கலை. 
by practice, பழக்கம், பயிற்சி, பரீட் 
சை. 

Leas'a-ble, a. குத்தகைக்குக்கொடுக்கக் 
கூடிய, வாடகைக்குக்கொடுக்கக்கூ 
டிய. 

Lease, s. குத்தகை, வாடகை. 

Lease, v. a. குத்தகைகொடுத்தல், குட 
க்கூலிக்குக்கொடுத்தல். 

Lease'hold, s. வrட கை ஆட் A. 

Léas’er, s. விடுகதிர்சேர்க்றெவன். 
Leash, s. வார். 

among sportsman, மூன்றுரு. 

Léash, v. a. பிணைத்தல், கட்டெல். 
Léas'ing, s. பொய். 
Léast, a. மகாசிறிய, ஆகக்குறைந்த, A 
cron ChA Mut, அற்ப. 

Least, adv. சற்றெனிலும், மிகக்குறைய. 
at least, இல்லையெனில், கடைப்ப 
'ட்சமாய். 
in the least, சற்றெனிலும், எவ்வள 
Qa arG ay. 
to say the least, இல்லையென்றுபோ 
Ha, $psOsra@maOs nergy Gev. 

Leath’er, s. பதமிட்டதோல். 
Leath’er, a. தொலுள்ள,தோலாற்செய்த. 

bottle, தோற்றுருத்தி. 
dresser, தோற்பதனிடுறெவன், சக்கி 
லியன், செம்மான். 

Leath'ern, a. பதமிட்டதோலாலான, 
தோலாற்செய்த, 
instrument of music, தோற்கருவி, 
தோவிசைக்கருவி. 

Leath’er-y, a. தோல்போன்ற, விரியு 
ள்ள. 

Leave, s. உத்தரவு, விடை, விெலை, 

அனுப்பு. 
Léave, ». விடுதல், நீங்குதல், பிரிதல். 

behind, பின்வைத்தல், பின்னேவிடு 
தல். 
off, ஓய்தல், ஒழிதல், தவிர்தல், Mf 

அறுத்தல், நிறுத்திவிடுதல். 
port, துறைவிட்டப்போதல். 
a refuge, ஓதுக்டெம்நீங்குதல் , தவிர் 

SSO, அறத்தல், நீக்குதல். 
510 

LEE 

one’s country, residence, &c., ௭ 
படுதல், அறத்தல், வலசைவாங்குதல். 
a house or home, குடியெழும்புதல்; 
வீட்டைவிட்டுக்கிளம்புதல். 
unfinished, இடையிலேவிடுதல், மு 
ந்றுப்பெறமுன்விடதெல். 

in care of, ஒப்புவித்தல், ஒப்படைப 
ண்ணுதல். 

Léav'ed, a. தழையுள்ள, இலையுள்ள, ம 
டிப்புள்ள. 

Leav'en, s. புளித்தமர. 
Leav’en, v.n. புளிக்கச்செய்தல், புளிக் 

கவைத்தல். 
to be leavened, புளித்தல். 

Leav'en-ous, a. புளிப்புள்ள, உப்பின. 
Léav'ings, s. (pl. ) தெரிகடை, சேடம், 
கழிகடை, எஞ்சிளது. 

Lech’er, s. தூர்த்தன், காமி, காமாது 
ரன். 

Lech’er, v.n. sாமித்தல், கார்த்தத்தன 

மாய்நடத்தல், மோகித்தல். 
Lech’er-ous, a. srமாதுர, அர்தித. 

Lech’er-ous-ly, adv. srமமாய், தூர்த்த 

த்தனமாய், சாமவிகாரமாய். 
Lech’er-y, : காமம், மோகம், 

Lech'er-ous-ness, " § தரர்த்தத்தனம், 
தூர்த்தலியாபாரம். 

Lec’tion, s. வாசகம், வாசகவிகற்பம். 
Lecture, s. பிரசங்கம், வியாக்கியானம். 

a reprimand, வரக்குத்தண்டம், எச்ச 
ரிப்பு. 

| Lec’ture, v.n. பிரசங்இித்தல், தண்டித்த 
ல், எச்சரித்தல். 

Lec’tur-er, s. பிரசங்கி, வியாக்க்யொனி. 
Ledge, s. அடக்கு, படை, பாறை. 

a moulding, கம்பை. 
of rocks, தட்ட, களம், முரம்பு. 

Ledg'er, 5. கணக்குப்புத்தகம், தொகை 
யேடு. 

Lee, 8. காற்றொதுக்கு, காற்றெதிர், 
of a ship, தாமான். 

Leech, s. அட்டை. 
sea, கடலட்டை, தழுவாலட்டை. 

tank leech, களவட்டை, நீடட்டை,; 
FGA, சலிகை. 

Leek, s. வெண்காயம். 

Leer, s. sகடைக்கண்பாரவை. 



LEG 

Leer, ». கடைக்கண்ணெறிதல், சிறை 
க்கணித்தல். 

Lees, 8. மண்டி, கசாளம். 

Lee'-shore, s. sரற்றெதிர்க்கரை, காற் 
ரெொதுக்குக்கரை. 

Lee'ward, adv. srற்றுதுக்கமாய், கா 
ற்றெதிராய். 

side of a vessel, Sழ்ப்புறம், தாமான் 

புறம். 
Lee'way, s. sாற்றுக்கெடுபடுகை, காற் 
அக்கொதுங்குகை, அடைசணல். 

Left, a. இடப்பக்கமான, இடப்பாக 
மான. 

hand, இடக்கை, இடப்பக்கம், சவ் 
வியம். 

handed, இடக்கையுள்ள, இடதுகை 
பாவிக்றெ, இடக்கைவழக்கமான. 
handed man, இட்க்கையன், சவ்விய 
er. 
to the left, இடப்பக்கமாய். 

Left, க. விட்ட, விடப்பட்ட, கைவிட 
ris Vy Boag tee 
as a remainder, மிஞ்ஒன, எஞ்னெ, 
சேடமான. 
to be left, மிஞசல், மிசல், மிஞ்சுதல். 

Leg, s. கால், தாள், பாதம். 

up to the knee, sணைக்கால். 

Leg’a-cy, s. vrரணசாதனப்பொருள். 

Lé'gal, a. நீதமான, மீதியான, சுழுத்தி 
ரையான. 
adviser, நியாயதுரந்தரன், நியாயா 
லோசனைக்காரன். 
document, சாதனம், உறுதி. 
measure, Fதமுறை . 

Le-gal'i-ty, s. duinww, 69. 

Lé'gal-ize, v. a. பிரமாணத்துக்குள்ளா 
க்கல், வழுவமைத்தல். 

Lé'gal-ly, adv. நியாயமாய், பிரமாணப் 
படி. 

Leg’a-ta-ry, s. (see Legatee.) மvrரணசா 
சனப்பொருள்பெற்றவன். 

Leg’ ate, s. தூதன், சமாதி, பிரதிகார 
கன். 

Leg-a-tee’, s. ஆதனங்கொள்வோன், ௬ 
தந்திரன், மரணசாதனப்பொருள்பெ 

ற்றவன். 
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Leg’ate-ship, s. தூததத்துவம், பிரதிகார 
கம். 

Leg'a-tine, a. தூதனுக்குரிய, பிரதிகார 
கனுக்குரிய. 

Le-ga'tion, 8. 1.9), தானாபத்தியம். 
Leg-a-tor’, s. vrரணசாதனீகன். 
Le'gend, 5. ௮௪த்தியபுராணம், கட்டிக் 

கதை. 
for coin, sகாணயத்இன்மேல்விலாசம். 

Lé'gend, v. 4. கட்க்கதைசொல்லுதல். 
Leg’end-a-ry, 8. sட்டுக்கதைப்புத்தகம், 

கட்டுெக்கதைக்காரன், கற்பிதகத்தியம். 
Leg'end-a-ry, 4. கட்டுக்கதையான, கற் 

பிதமான. 
Leg’er, s. (see Ledger.) தொகையேடு. 
Leg-er-de-main’, s. செப்படிவித்தை, சி 

மிட்டித்தை,கைமாயவித்தை,ித்து 
வித்தை,மாயாவினோதம, மாயாலீலை. 

Legged, a. sாலுள்ள, பாதமுள்ள. 
Leg’gin, ; i 
ets $i t பாதகுப்பாயம். 

Leg-i-bil'i-ty, 8. வாசக்கக்கூடியதெ 
ளிவு. 

Leg'i-ble, a. வாசிக்கத்தக்க, அலக்கமா 
ன, விளங்கக்கூடிய. 
hand, அலக்கமானவெழுத்து, திருத்த 
மானவெழுத்து, செம்பாகமானவெ 

ழுத்து. 
Leg’i-ble-ness, 8. 

வு, அலக்கம். 
Leg'i- bly, adv. வாசிக்கத்தக்கதெளிவா 

ய், அலக்கமாய். 

Le'gion, s. ப் என் ட 
டைவகுப்பு, எண்ணிறந்ததொகை. 

Lé'gion-a-ry, 4. அனந்தமான, அனேக 
மான... 

Leg'is-late, v. a. பிரமாணங்கட்டல், பி 
ரமாணம்விதித்தல். 

Leg-is-la'tion, s. விதிக்கை, பிரமாணி 
க்கை, கற்பிக்கை. 

Leg'is-la-tive, a. பிரமரணிக்கிற, விதிக் 
திற. I 

Leg'is-la-tor, 8. ீதசாஸ்திரி, நியாயப் 
பிரமாணிகன். 

Leg'is-la-ture, s. பஞ்சாயத்தார், நியாய 
சங்கத்தார். 

பe'ஓist, s. பிரமாணவல்லவன்,. நியாய 
வல்லவன். 

வாதிக்கத்தக்கதெளி 
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Le-git'i-ma-cy, 8. €EDujorarg, உண்மை | 
யானது, நியாயமுள்ளது, ஆசாரமுள் 
ளது. 

Le-git/i-mate, v. a. Sீதமாச்குதல், நியா 
யப்பிரமாணத்துக்குட்படுத்தல். 

Le-git'i-mate, a. fீதுமான, நியாயமான. 
SON, குலசம்பவன், . குலமகன், குடி 
யிற்பிள்ளை, சுயபுத்திரன். 

Le-git'i-mate-ly, adv. நியாயமாய், Sr 
மாணத்தின்படி, குலசம்பவமாய், 

Le-git'i-mate-ness, 8. ஈீதித்தன்மை, நி 
யாயம், தரும௩ீதி. 

Le-git-i-ma'tion, s. நீதமாக்குகை, பிர 
மாணத்துக்குட்படுத்துகை. 

pe i: £ கோது, ஒடு, புறணி. 

Le-gi/min-ous, a. கேோதுள்ள, முதுரை 
வர்க்கத்துக்குரிய, காராமணிவர்க்கத் 
அக்குரிய. 

Léis'ur-a-ble, a. zrவகாசமுள்ள. 
Léis'ure, s. சமயம், சாவகாசம், ஓய்வு; 

விடுதிரேரம், அற்றம். 
to be at leisure, சம்மாவிருத்தல், வே 
லையில்லாதிருத்தல், ஓயர்திருத்தல். 

Léis'ure-ly, a. சரவகாசமுள்ள, தாமத 

முள்ள, யோசனையுள்ள. 
Leis’ ure-ly, adv. பொறுதியாய், ஆறுத 

லாய், சாவகாசமாய். 
Lem'ma, s. இட்டாந்தபட்சம், உபயட் | 

சம். 
Lemon, 8. எலுமிச்சை, பெருமெலுமி 

ச்சை. 

Lem-on-ade', s. எலுமிச்சங்காய்பிழிந்த | 
நீர், பானகம், பானக்கம். 

Lend, v. a. இரவல்கொடுத்தல், கடனா 
ய்க்கொடுத்தல். 
and borrow, கெநுக்கல்வாங்கல்பண் 

SO) EO. 
money or what forms a debt, #1 

கைக்கொடுத்தல், கடன்சுமத்துதல். 
on interest, வட்ர௭க்குக்கொடுத்தல். | 
on trust, கம்பிச்கைக்குக்கொடுத்தல். | 

Lend'a-ble, «. இரவல்கொடுக்கக்கூடிய. 
Lend’er, s. இரவல்கொடுப்போன், வட் 

டிக்குக்கொடுப்போன். 
Length, s. Gar, ரீட் A, @a@ ow w, 

சேண். 
at length, (time,) அப்பொழுது. 
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at length, (fully,) வயணமாய். 
Length’en, v. a. Fீட்தெல், நெடுகப்ப 

COT SO) FEV. 
Length’en, v. n. Conse, நீடித்தல், நெ 

டுத்தல், நெடுகுதல். 
as time, நீடித்தல், பாணித்தல். 

Length’en-ing, s. sீட்டு, மடிப்பு. 
of life, sFீடாயுள், சரஞ்சவியம், தர்க் 
காயு. 

Length'wise, adv. serwாய, நெடுக, £ீ 
ர்க்கமாய். 

Length'y, a . தீர்க்க, அகன்ற, மீண்ட. 
Le'ni-en-cy, s. (see Lenity.) பொறுதி, 
Lé'ni-ent, s. இளக்கம், பதமை, இலகு, 

மிருது. 
Lé'ni-ent, a. இளச்கமான, பதவிய, த 

ணிறெ, ஆஅதலான,இலகுவான; யி 
ருதுவான. 

Len’i-fy, v. 4. பதப்படுத்தல், சாந்தப்ப 

டுத்தல், தணித்தல், மெதுவாக்குதல். 
Len/i-tive, s. சாக்திஅவுஷதம், மிருது 

வானதைலம். 

Len/i-tive, a. சரந்தியான. 

Len’i-ty, 5: பெறுதி, சாந்தம், பதமை, 
உருக்கம், இரக்கம், 

Lens, 8. ஒளிவட்டம், முகுரம், கண் 

டி. 
concave, ௨ ட்கவிந்தகண்ணாடி, FC 
க்கிக்காட்டுங்கண்ணாடி. 
convex, Lறங்கவிர்தசண்ணாடி, பூதக் 

கண்ணாடி. 
Lent, 5. கரற்பதுகாளூபவாசம்.. 
Len-tic'u-lar, 4. பயறுபொன்ற, 

 Len'ti-form, a. ஒளிவட்டம்போன்ற. 
| Len-tig'i-nous, a. ஏ௪றுள்ள, தேமலுள் 

OT» பசலையுள்ள. 

Len'til, $.. wu, கரராமணி, துவரை, 
கடலை. 

 Len'tish, s. ஓர்மாம். 
‘Le-o, 8. அங்கம், ங்கவிராசி. 
 L£'௦-றறe, a. சங்கம்போன்ற, சிங்கத் 

அக்குரிய. 
Leop’ard, s. na வேங்கை, சிவிங்கி, 

செம்பன் 
 Lep'er,s. க ட்டரோட, தொழுரோயன். 
/Le-pros’i i-ty, 8. சொறியுள்ளது, செதிலு 

ளள்.து, செகிள். 
Lep'ro-sy, 8. குட்டம், குட்டரோகம், 
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white, வெண்குட்டம். 
black, sருங்குட்டம். 

Lep'rous, a. குட்டரோகமுள்ள. 
person, குட்டரோட, 

Lep'rous-ness, s. க ட்டரோகத்தன்மை. 
Less, 8. குறைந்தது, கீழானது. 
Less, 4. குறைந்த, குறைவுள்ள. 
Less, adv. குறைய, இறுக. 
Les-see’, 8. வrாடகைக்குவாங்குவோன். 
Less'en, v. a. குறைத்தல், சுருக்குதல், 

அடக்குதல், ஒகெகுதல், குறுக்குதல்; 
தணித்தல், தாழ்த்துதல். 

Less’en, v. n. குறைதல், சுறாங்கல்; ஒட 

ந் GIGS, தீணிதல், SIPS 
ல், தேய்தல், குன்றுதல்; எஞ்சுதல். 

Hise! el, 4. குறைந்த, றிய 
 Les'son, 8. பாடம். 

as reproof, எச்சரிக்கை, விழிப்பு. 
as precept, புத்திமதி 

Lessor, s. குத்தகைக்குக்கொடுப்போ 
ன், செய்கைக்குவிடுவோன், வாட 
கைக்குவிடுவோன். 

Lest, con. ஆகாதபடிக்கு, இராதபடிக்கு, 
eat not lest ye die, Sன்றாற்சாவாய் 
0! சாகக்கூடும். * 
support me lest I fall, srனவிழாதப 
டி.என்னைத்தாங்கு. 

Let, 8. தடை, தடெபு, தாமதம். 

Let, v. a. விடுதல். 
be, இருக்கவொட்டதெல், ஆகவொட் 
டுதல். 
blood, இரச்தங்குற்றுதல். 

down, தாழ்த்துதல், இறக்குதல். 
fall, விழுத்துதல், விழவிகதெல், Sys 

அதல். 
fall in drops, ஒழுக்குதல், அளித்தல், 
பிவிற்றுதல், பனித்தல். 
fly, asa kite, ஏற்றுதல். 
flow, பாய்ச்சுதல். 
go, விதெல், ஒட்தெல், போகவிடதெ 
ல், செல்லவிடுதல். 
off with a spring, சுண்டதெல், பறக்க 
விடெல், எய்தல். 
off a gun, &c., Sisa, சுடதெல். 
out land, செய்கைக்குக்கொடுத்தல், 
செய்கைக்குவிடுதல், வாடகைக்குக் 
கொடுத்தல். 
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slack, தெரய்யவிடுதல், நெகிழவிடு 
தல். 

a thing take its course, srரரியத்தை 
ச்சாயவிடெல், Qi IOS. 
a vessel run before the wind, சrயவி 

டுதல், சாய்த்தோடுதல். 
as permit, விடுதல், ஒட்டெல், உத்தர 
வுகொடுத்தல். 
as lease, வrரடகைக்குவிதெல். 
as hinder, த௫த்தல்; மறித்தல். 

Lethal, a. சாவுக்குரிய. 

Le-thar’gic, » அக்கமான, சோம் 
Le-thiar'gic-al, ‘i . பான, சோம்பலா 

ன, திமிரான, மந்தமான. 

Le-thar'gic-al-ness, 7 அூச்கம், 
Le-thir'gic-ness, ¢ 

ரம்பாநித்திரை. 
Leth'ar-gy, s. சோம்பு, திமிர், மந்தம். 
Le'the, s. மயக்கம், மறதி, தயக்கம். 
Le-thé’an, a. மvறதிக்கேதுவான, பொச் 

சாப்புக்கேதுவான, மயக்குநெ, 
Le-thif'er-ous, a. zாவுக்குரிய, சாவச் 

செய்திற, 

Letter, 8. எழுத்து, அட்சரம், இலிபி, 
இலேகை, அக்கரம். 
bag, srாகப்பொட்டணம், கர்தெப் 
பொதி. 
carrier, அஞ்சற்காரன். 
funeral, இழவோலை, சாச்சீட்டு, சா 
Ca mv. 
dead, தத்துவமில்லாதவாக்கியம், ௮௪ 
தீதுவசாதனம், பெரறாவுறதி. 
of authority, தத்துவபத்திரம், கட்ட 
ளைச்சட்டம். 
of administration, உரிமைத்தத்துவ 
ம், தத்தவக்கடுதாசி. 
as written ola, €.@, பத்திரம், முட 
ங்கல், முறி. 
as written paper, e7@ gs, கடிதம், இ 
ருமுகம். ' 

in the plural, as learning, sa, புல 
மை, படிப்பு, கலை, சாயித்தியம். 

Let'ter, v. a. எழுத்துப்பதித்தல். 
Let'ter-case, s. srAதமூடல், கா தஉ 

ழை. 

Let'ter-ed, a. sற்ற, படித்த, அறிவடை 
நீத, கலைபயின்ற, அச்சுப்பதிந்த, 

M 3: 

மந்த 
ம், சோம்பு, நி 
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. person, படிப்பாளி, அறிவாளி, கல் 
விமான், கலைஞன். 

Let’ter-found’er, s. 

போன். 
Let'ter-press, 8. எழுத்தச்சு, அட்சாவி 

யந்திரம். 
Let'ters, s. (pl.) soa, புலமை, கலை, 
Deny: 

Let'tuce, s. ஓர்கிரை, 
Leti-co-phleg’ma-cy, 

திக்குணம். 
Lei-co-phleg-mat’ic, a. மvகோதரலியா 

தியுள்ள, பாண்டுரோகமுள்ள. 
Le-vant’, s.. கழத்தேசம், ிழைத்தேசம். 
Le-vant’er, s. கொண்டற்காற்று, Sp 

காற்று. 
Le-va'tor, 5. விசைநரம்பு. : 
Lev'ee, s. இராசாமுதலியபெரியோரை 

த்தரிசிக்குங்கூட்டம், சமஸ்தானகூ 
ட்டம், இராசசமுகச்சங்கம். 
as embankment, sதிக்கரை, ஈதித்திர 
ம், 6G) 9 Gor, செய்கரை. 

Lev'el, s. மட்டம், ஒப்பந்தம், ஒப்புரவு. 
Lev'el, v. a. பரவுதல், ஒப்புரவாக்குதல், 

சமப்படுத்துதல், தட்டையாக்குதல், 
மேவுதல். 
with the ground, நிலமட்டமாக்குத 
ல், தரைமட்டமாக்குதல். 

toaim, இலக்குப்பிடித்தல். 
to raze to the ground, தரைமட்ட 
மாக்கல். 
to make level by rubbing, 2 a7@ 
FSV, தேய்த்தல். — 

Lev’el, a. சமமான, மட்டமான, ஒத்த. 

ground, ஒப்பந்த்மானநிலம், சமி 
லம். 
surface, தட்டை, ஒப்பம். 
to be level, ஒப்புரவாகுதல், சமமாகு 
தல். 

Lev'el-er, s. பரம்படிப்போன், ஒத்தசெ 
ப்பம்பண்ணுவோன். 

Lev’el-ling, s. பரம்பு, ஒத்தசெப்பம். 
Lev'el-ness, s. ஒத்தசெப்பம், ஒப்புரவு, 

செவ்வை. 
Lev'er, s. மிண்டி, உலுக்குமரம். 

of a pair of scales, தUலாக்கோல், நி 
றைகோல். 
of a well, தலா, துலாமரம். 
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Lev'er-et, s. முயற்குட்டி. - 
Lev'i-a-ble, a. இறைகொடுக்கக்கூடிய. 
Le-vi'a-than, s. sடற்குதிரை, இலிவா 

யேதன். (Heb. ) 
Lev'i-gate, v. a. குரணித்தல், தூளாக்கு 

தல், பஸ்மமாக்குதல். 
Lev-i-ta/tion, s. தள்ளாட்டம். 
Lé'vite, s. இலேவிகோத்திரத்தான். 
Le-vit'ic-al, a. ஆசாரியப்பட்டத்துக்க 

டுத்த. 

Le-vit'ic-al-ly, adv. ஆசாரியப்பட்ட 
மாய். 

Le-vit'i-cus, s. லேவியராகமம், ஆசாரி 
யபிரமாணகாண்டம், மோசேயின்மூ 
ன்றாமாகமம். 

Lev'i-ty, s. இலகு, இலேசு, ரொய்மை. 
of conduct, சேட்டை, களியாட்ட, 
உறுதியின்மை, நிலையின்மை. 
of mind, பத்தியின்மை, வெளிற்ற 

Day. 
Lev'y, 8.சேனைச்சேர்ப்பு,சேனாசேகரம். 

for any public service, ஏமஞுசியாட் 
கள். 
as tax, இறை, தீர்வை, ஆயம், சங்கம். 

Lev'y, ». a. சேர்த்தல், கூட்தெல். 
an army, படைசேர்த்தல், சேனைசே 
ர்த்தல், சேனைசேகரித்தல். 
a duty, Sima Sigsa, ஆயம்நிருபி 
S50), 5 @OwAG பித்தல், தீர்வைபோ 
டுதல், சுங்கம்வாங்குதல். 

a fine, தண்டமிடுதல், அபராதம்போ 
Ose, குற்றம்போடுதல். 
war, படையெடுத்தல், போர்தொடுத் 
தல். 

Lewd, a. தூர்த்த, தீழ்ப்பான, காம. 
fellow, தூர்த்தன், காமி, மோகன்,வி 
டன். 

Lewd'ly, adv. தீழ்ப்பாய், அர்த்தத்தன 
மாய், காமாதுரமாய். 

Lewd'ness, 8. அூர்த்தத்தனம், அர்த்தம், 
காமம், விடகரம், விடம். 
shameless lewdness, மிருகசஞ்சாரம். 

Lex-i-cog'ra-pher, s. செொற்கோவையா 
சிரியன், நிகண்டாசிரியன், அகராதி 

 யாக்கியோன். 
Lex-i-co-graph’ic, சொற்கோ 
Lex-i-co-graph’ic-al, se ‘ வையான;௮ 

கராதிக்கடுத்த, 
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Lex-i-cog’ra-phy, s. அகராநிசேர்க்கு 
கை. 

Lex'i-con, s. அகராதி, நிகண்டு, சொற 
பொருள்மாலை. 

Ley, s. (see Lea.) சாட்டுவலம். 
Lya-ble, a. ஏதுவான, Carrer, உரிய, 

உளரான, உரித்தான. 
Li a-ble-ness, ஏது, உரியது, ரேர், 
Li-a-bil’i-ty, 2 { பாரம், உத்தரவாதம், 

பிணை, பாத்திரம், தகுதி. 
Li-ar, 5. பொய்யன், தப்பறைகாரன, பு 

ரட்டன், மித்தியவாதி, 
Li-ba‘tion, s. மதுபானமைவேத்தியம், 

அருக்கியம், ஆசமனரீர். 
Li’bel, s. பொய்யுறுதி, பொய்ச்ட்டு, 

பொய்த்தொடார்ச்சி, மித்தியவாதபத் 

திரிகை, பழிகாற்றுப்பத்திரிகை, மு 
றைப்பாட்டெ்கடதொசி. 

Libel, v. a. பொய்ச்சீட்டெழுதுதல், 
பொய்த்துரற்சபெண்ணுதல், குறைகூ 
அதல், முறைப்பாடுபண்ணுதல், குற் 
அஞ்சாட்டுதல், பழிதூற்றுதல், 

Li'bel-er, s. பொய்த்தொடர்ச்சிக்கார 
ன், பழிகூறி, குறைகூறுவோன். 

Libel-ous, a. குற்றஞ்சாட்டுநிற, பழி 
அற்றுறெ, பொய்யான. 

Lib'er-al, a. உதாரமான, கொடையுள் 
ள், தியாகமுள்ள. 
expenditure, தாராள மானசெலவு, தி 
யாகம், கொடைமடம். 
man, தானலன், Suns, கொடை 
யாளன், ஈகையாளன் , உதாரன், FH 
குணன், வள்ளல். 
woman, உதாரி, தியாகி 

Lib-er-ali-ty, s. ஈகை, கொடை, தரும 
ம், தயவு, தீயாளம், தியாகம், உதார 
ம், வள்ளற்றன்மை. 

Lib'er-al-ize, v. a. உதாரமாக்குதல், பூ 
'ரிப்பித்தல், விருத்தியாக்குதல். 

Lib'er-al-ly, adv. இலவசமாய், இட்ட 
மாய், தாராளமாய், பூரணமாய், உதா 
ரமாய், தியாகமாய். 

Lib'er-ate, v. a. விடுதல், தப்பவைத்த 
ல், நீக்குதல், பிரித்தல். 
from slavery, தன்னிட்டமாக்கல், த 
ன்னிச்சையாய்விடுதல், இட்டமாக் 
குதல், சிறைவிடதெல். 
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Lib-er-a'tion, s. இட்டம், விடுதலை, நீ 
க்கம், அறவு. 
ofa slave, Aறைவிடுகை, இட்டமா 
EGOS. 

Lib’er-a-tor, 8. இட்டமாக்குவோன்,வி 
லக்கிவிபெவன். 

Lib’er-tine, 8. sட்டாயமில்லாதவன், 
இட்டமுள்ளவன். 
in morals, தூர்த்தன், காமுகன். 

Lib'er-tine, a. தூர்த்தத்தன முள்ள, கா 
மழுள்ள, கட்டாயயில்லாத. 

Lib'er-tin-ism, 8. MNES த்சனம், இட்ட 

த்தனம், அடங்காத்தனம், காமாதுரம். 
Lib'er-ty, 5. விடுதலை, உத்தரவு, விடை, 

தன்னிட்டம், இளக்கம், சுயாதீனம். 
to allow liberty, இளக்காரங்கொடுத் 
தல், இடங்கொடுத்தல். 
of speech, பெச்சுக்கிடங்கொடுக்கை, 
வாக்கிட்டம், அனுமதி. 

Li-bid'in-ist, s. srமி,மோகி, விரகதாபி, 
Li-bid'in-ous, a. sாமமுள்ள, ‘மோக 

மான, 
fascination of the eye, wருட்டு, மரு 
ள்ரோக்கு. 
persons, sாமுகர், காமாதுரர், 

அர்த்தர். 
Li-bid'in-ous-ly, adv. srமமாய், மோக 

மாய், விரகதாபமாய். 
Li-bid’in-ous-ness, 8. sta arr, கா 

மரோய், அர்த்தத்தனம், மோசம், வி 
ரகம். 

Libra, s. அலா, தராசு, அர்த 
Li'bral, a. ஒருறாத்தல்மிறையுள்ள. 
Li-brd’ti-an, 8. புத்தகசாலைக்கரரன். 
Li-bra/ri-an-ship, 8. புத்தகசாலைவிசாரி 

LIL}. 

Libra-ry, s. புத்தகசாலை. 
Li'brate, v. சமனிலைப்படுத்தல். 

Li-bra'tion, 8. சமம், சமநிறை, சமநிலை. 
in astronomy, சரந்திரசலனம். 

Li/bra-to-ry, a. சமநிலைப்படுதிற. 
Lice, s. (pl. of Louse.) பேன்கள். 

Li'cens-a-ble, a. இடங்கொடுக்கச் கூ 
டிய, உத்தரவுகொடக்கக்கூ டிய, 

Li’ cense, 8. உத்தரவு; இளக்கம், இட்ட 

ம், தத்துவம், அனுமதி, 
poetical, செய்யுள்வமுவமைதி, "புல 
மைக்குரியவிட்டம், 

காம் 



LIE 

License, v. a. தத்துவங்கொடுத்தல், ௨ 

த்தரவுபண்ணுதல், உத்தியோகத்தில் 
ஏற்படுத்தல். 

Li'cens-er, 8. உத்தரவுகாரன், உத்தரவு 
கொடுப்போன், தத்துவிங்கொடுப் 
போன். 

Li-cen'tiate, s. உத்தரவுபெற்றவன், த 
தீதுவம்பெற்றவன். 

Li-cen'tiate, v. a. உத்தரவுகொடுத்தல், 

தத்துவமளித்தல். 
Li-cen'tious, a. இட்டமான, கட்டவி 

ழ்ந்த, கட்டுக்கமையாத, சிற்றின்ப௮அ 
வாவுள்ள, அடங்காத. 

Li-cen'tious-ly, adv. இட்டமாய், அட 
ங்காமையாய், திற்றின்பமாய். 

Li-cen'tious-ness, 8. ஏடlங்காமை, இ 
ட்டம், சிற்றின்பம். 

Lichen, 8. மரப்பாசி, கற்பா. 
in medicine, படர்தாமரை, 

Lic'it, a. நியாயமான, ஈீதிப்பிரமாணமு 
ள்ள, Shwe Sus oor. 

Lic/it-ness, s. நியாயம், 69). 
Lick, s. sக்கல், நக்குகை. 

as place, உவர்நிலம். 
as blow, (vulgar. ) 919, அறை. 

Lick, v. a. sக்குதல், அடித்தல். 
up, பட் Asso. 

Lic’o-rice, s. அதிமதுரம், மதசம். 
Lid, s. மூடி, மூடல். 
Lie, 8. பொய், தப்பறை, புரளி; JSD 

யம், மித்தியை. 
Lie, v. a. பொய்சொல்லுதல், பொய்த் 

50, பிழைத்தல். 
Lie, v. n. படுத்தல், பள்ளிகொள்ளுதல். 

by, ஓய்ந்திருத்தல், தாமதித்தல். 
on one side, ஒருக்கணித்தல், ஒருச் 
சாய்ந்துடெத்தல். 
as beasts dying, சரக்கிடை Grisso. 
as a thing in a place, Sigs, இரு 
த்தல், தங்கல். 
on the face, முகsங்குப்புறப்படுத்தல். 
on hand, இடையனாய்க்டெத்தல். 
heavily, பாரமாயிருத்தல், சுமருதல். 

inambush, பதங்குதல், பதிவிருத்தல். 
under, ஏதுவாய்க்டெத்தல், பாடெபெடு 
தல், உட்பட்டிருத்தல். 
in, பிரசவத்துள்ளிருத்தல், வயாவரு 

ச்கத்திலிருத்தல். 
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over, தவணைபின்னிடுதல், தவணை 
நெடுகுதல். 

Lief, adv. மனமாய்,” இட்டமாய், £6 

தோஷமாய், மனசார. 
Liege, s. சுயாதிபதி, ஆண்டவன், ou 

னர், எசமான். 
as vassal, வரரக்குடி. 

Liege'man, 8. உடன்பிடிக்கைமானிய 
க்காரன், உம்பிளிக்கைபெற்றவன். 

Liég’er, 8. தூதாள், பிரதிகத்தன். 
Lren-ter-y, s. செரியாக்கரொணி., 
Lier, 8. படுக்கிறவன், இடக்கிறவன். 
Lied, 8. பதில், பிரதி, ஈடு, 
Liet-ten'an-cy, 3 : 
Lieti-ten'ant-ship, *” த eee கக் 
Lied-ten'ant, s. பிரதித்துரை, பதிலுத்தி 

யோகத்தன், ஒர்தளகத்தன். 
Life, 8. கவன், உயிர்ப்பிரரணன், ஆவி. 

time, வாழ்காள், சீவியகாள், ஆயுட் 
காலம், ஆயுஷியம். 
as energy, vivacity, முயற், கடமா 
ட்டம், பூரிப்பு, உற்சாகம். 
as enjoyment, உயிர்வாழக்கை, சுகா 
னுபவம். 
as memoir, ஆயுட்சங்கதி, ீவியவிரு 
த்தாந்தம். 
as condition, 7, நிருவாகம், நிலை 
மை, இயற்கை. 
to the life, அதுவாக, அதின்சாயலா 
ய், சரிவர, சத்தபாவனையாய். 

Life'-bldod, s. Fவரத்தம், வசோணி 
தம். 

Life'boat, s. மரக்கலமோசத்திலிருந்து 
உயிர்தப்பவைக்குக்தோணி. 

Life'-es-tate’, s. Fவியகாலமட்மெனுப 
விக்கக்கொடுத்ததன்கொடை. 

Life'-giv-ing, s. ௨யிர்கொடுக்கிற, உயி 
ர்ப்பிக்கிற, 

Life’-guird, s. உயிர்த்துணேைவார், 9759 
குறுதுணைவர், மெய்காப்பாளர். 

Lifeless, a. £வனற்ற, செத்த, வாட்ட 
முள்ள, உயிரற்ற. 
as vapid, சாரமற்ற, பதனழிந்த. 
as dull, சுவரணையற்ற, மந்தமான. 

Life’less-ly, adv. சோம்பாய், மந்தமாய், 
வாட்டமாய், சுவரணைக்கேடாய். 

Life'-pre-serv’er, s. உயிர்சாக்கும்வாயு 

| ப்பை, மிதவைத்துருத்தி, 



LIG 

Lift, s. தூக்கு, தூக்குகை. 
Lift, v. a. SIE G5; உயர்த்துதல், oO 

தீதல், ஏற்றுதல், சளெப்புதல், நிமிர்த் 
தல். 
an arm, weapon, &c., ஒங்குதல் 

the eyes, ஊரத்துவமுகமாய்ப்பார்த் 

தல், நியிர்ந்துபார்த்தல். 
the head, அண்ணாத்தல், தலைநிமிர்த் 

தல், தலையுயர்த்தல். 
the hand, சையுயர்த்துதல், PUGS. 
the hands to an idol, கைகூப்புதல், 
கையெடுத்தல், கையுயர்த்தல். 
the heel, உதைத்தல் , கால தூக்குதல். 
the horn, இறுமாத்தல், ஏமாத்தல், நி 
Arse. 
the voice, குரலெடுத்தல், ஓலயிடுதல், 
குரவையிடுதல். 
one up, as a well sweep, குதல். 

Lift'ing, s. தூக்கு, அூக்குகை, மிதத்த 

கை, எடுக்கை. 
Lig'a-ment, 8. கட்டுங்கயிறு, பந்திக்கு 

ம்நார், தாம்பு. 
in anatomy, sரம்பு, தசைநார். 

Lig-a-ment’al, நாருக்கடுத்த, த 

Lig-a-ment’ous, ம் t OF ETGEEOSS 
விசிகரம்புக்குரிய. 

Li-ga'tion, 8. கட்டுகை, பிணிப்பு. 
Lig'a-ture, 8. கட்டு, பந்தம், பிணி, « 

யிறு, தளை. 
Light, 8. ஒளி, வெளிச்சம், சோதி, கா 

ந்தி, சுடர், பிரபை. 
dim, மந்தாரம், மங்கல். 
bright, சோதி, 
morning, விடியல்வெளிச்சம், புலரி. 
as knowledge, அறிவு, தெளிவு. 
moral, ஞானப்பிரகாசம். 

Light, v. a. கொளுத்துதல், பற்றவைத் 
தல், விளக்கேற்றுதல். 
to lighten or unload, இலேசாக்குத 
ல், பாரமிறக்குதல். 

Light, v.n. படிதல், பதிதல், இறங்குத 

ல், தாழ்தல். 
as birds on prey, விழுதல், 

Light, a. ஒளியுள்ள, வெளிச்சமான, பி 
ரபையான, சோதியான. 
as active, வேகமுள்ள, தீலிரமுள்ள. 
not heavy, இலகுவான, இலேசான, 
பாரமற்ற, நொய்மையான. 
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to be light, இலேசாதல், நொய்தா 
தல். 

Light'-irm-ed, a. சொற்பாயுதந்தரிச்த. 
Light’-bear-er, s. Sவத்திக்கான், வெ 

ளிச்சம்பிடிக்கெறவன். 
Light'-brain, s. செொற்பஅறிவுள்ளவன, 

மந்தன். 
Lighten, v. a. வெளிச்சங்காட்கதெல். 

to unload, பரரமிறக்கல். 

Light'en, v. n. மின்னுதல், பிரகாசித்த 
ல், ஒளிர்தல். 

Light’er, s. வெளிச்சக்காரன், தீபமேற் 
அறவோன். 
as boat, வள்ளம், சலங்கு, சோங்கு, 
வத்தை. 

Light’-fin'ger-ed, a. கைமாய்முள்ள, 
கைச்சிமிட்ளெள, சோர்க்றெ. 

Light'-head-ed, a. எண்ணமற்ற, Gru 
கமில்லாத. 
as giddy, நிலையற்ற , அருதுருப்பான. 

Light'-head-ed-ness, s. தலைச்சுழற்சி, 
மாறாட்டம். 

Light’-heirt-ed, a. ஆடம்பரமுள்ள, ம 
தழச்சியான. 

Lighthouse, s. Ssாத்தானம், திநாமண் 
Lub, விளக்குக்கூண்டு. 

Light'less, a. பிரபையற்ற, இருளடை 
ந்த, சோதியற்ற. 

Light'ly, adv. இலகுவாய், இலேசாய், 
அற்பமாய். 

Light'-mind-ed, a. 2 Sw, நிலையற் 
ற, எண்ணமற்ற. 
as nimbly, அருதுருப்பாய், பரபரப் 
பாய, 

Lightness, s. இலகு, இலேசு, ரொய் 
மை, நிலையின்மை, பாரமின்மை. 
as levity, ஏவமதி, கற்பின்மை. 

Lightning, s. மின்னல், Wer, இடி - 
யேறு. 

Lights, s. (pl.) அரையீரல், மணிக்குட 
ர், சுவாசகோசம். 

Light'some, a. பிரபையுள்ள, மகிழ்ச்சி 
யுள்ள, சந்தோஷமுள்ள, செர்தளிப் 
புள்ள, அகமலர்ச்சியான. 

Light'some-ness, s. பிரபை, சோதி. 
Lign-al’oe, s. ( Heb.) அதில், gag. 
Lig'ne-ous, a. மரத்தாலாய. 
Lig'ni-form, a. மrரம்போன்ற, 
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Lig'ure, s. ஒருவகைரத்தினம். 
Like, 8. நிகர், ஒப்பு, சமானம், சமம், 

சாயல், மாதிரி, ரேர். 
for like, ஈட்டுக்கடு, சரிக்குச்சரி, ப 
திலுக்குப்பதில். 

Like, ». a. விரும்புதல், ஆரித்தல், ௨ 
வத்தல். 

Like, 0.௩. உருசப்படுதல், மனங்கொள் 
ரூதல், பிரியப்படுதல். 
as one likes, ஏற்றபடி, பிரியத்தின் 
படி, விருப்பப்படி. 

Like, a. ஒதீத, இணையான, சமமான, ௪ 
ரியான, நிகரான. 
to be like, போலுதல், நிகர்தல், ஒத் 
தல், மானுதல். 

Like, adv. நிகராக, ஒப்பாய், இணையா 
க, சமானமாய். 

Like'li-hood, சசம்பேோலானது, 
Like'li-ness, ~" § பொன்மை. 
Likely, a. நிசம்போன்ற, ஏற்கத்தக்க. 

a likely fellow, யோக்கியன். 
a likely horse, அங்கலட்சணமான 

, குதிரை. 
 Like'ly, adv. ஒருவேளை, போலும். 
Like'-mind-ed, a. ஒத்தமனமுள்ள, ஏக 

சிந்தையுள்ள. 
Lik'en, v.a. உவமானித்தல், உவயித்த 

ல், ஒப்பிடுதல். 
Like'ness, s. இணை, உவமை, ஒப்பனை, 

உ வமானம், ஒப்பு, சாயல், போலி,நிக 
ர், பிரதிவிம்பம், உருவம், வண்ணம். 
as copy, பிரதி, சவாது, நகல். 
divine, சாரூபம், தெய்வசாயல். 

as picture, படம், சாயல், பாவனை, 
பிரதிமை. 

Like'wise, adv. போலும், வி்படியே, 
மேலும், இதுவுமன்றி. 

Lik'ing, 8. இட்டம், கொள்கை, பிரி 
யம், ஆசை, விருப்பம், இச்சை. 

as plump, yagi. 
Lil'i-ed, a. சரோருகத்தினாலலங்கரிக்க 

ப்பட்ட. 
Lill, v. ௩. கெதியாய்ச்செய்தல், குழலூ 

தல். 
Lil'y, 5. உற்பலம், குவளை, தூமரை, ப 

ங்கசம், ( Heb.) ஒசனபுட்பம். 
pond, தாமரை, கொட்டி, பங்கசம். | 

Li'ma-ture, 5. அரபொடு, அயபஸ்மம், 
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Limb, 8. அவயவம், அங்கம், உறுப்பு, 
கொம்பு, கொப்பு, களை. 

Lim’bec, v. a. வடித்தல். 

Limb’ed, a. உறுப்புள்ள.. 
Lim'ber, a. இளக்கமான, Qua aerar, 

தளர்ச்கியொன , தளர்ந்த, வளையத்தக்க. 

Lim'ber-ness, s. இளக்கம், தளர்ச்சி, வ 

ளையத்தக்கதன்மை. 
Limb'less, a. அவயவமில்லாத, கொம் 

பற்ற, ஊனமான. 
Lim'bo, ie nto 1 
Tia ¢ நரகவட்டம், பவாக்கம். 

Lime, 5. சுண்ணாம்பு, சுண்ணச்சாந்து, 
சுண்ணம், நீறு. 
of stones, sற்சுண்ணாமபு. 
of shells, சப்பிச்சுண்ணாம்பு, Berl GF 
சிற்சுண்ணாம்பு. 
to burn lime, &c., குளைசுடுதல், & 
ண்ணாம்புசுடுதல். 
the tree, எலுமிச்சை, சம்பீரம். 
the fruit, எலுமிச்சங்காய், எலுயிசச 
ம்பழம், தேசிக்காய், சம்பீரப்பழம். 

Lime’-burn-ers, 8. 
ஞசுடவோர். 

Lime'kiln, s. சுளை, சுள்ளை, காளவாய். 
Lime'stone, 8. fீற்றுக்கல், சஈுண்ணக்கல், 

சுக்கான்கல். 
Lime'tree, s. எலுமிச்சை. 

Limit, 8. எல்லை, மட்டு, அளவு, வரை 
யறை, இறுதி, பரியந்தம். 

Limit, v. a. எல்லைப்படுத்துதல், வரை 
யறுத்தல், மட்டபெபடுத்தல், எல்லைக 

கடையர், சுண்ண 

ட்டுதல். 
Lim’it-a-ble, a. எல்லைப்படக்கூடிய, 

வரையறுக்கக்கூடிய. 

Lim’it-a-ry, a. எல்லைப்படுத்தப்பட்ட. 

Lim-it-a’tion, s. எல்லைமானம், எல்லை 
GEL_O, அந்தம். 

Lim’it-er, s. எல்லைப்படுத்துறெவன், ௭ 
ல்லைகட்டுதிெறவன். 

Lim’it-less, a. எல்லையற்ற. 

Limn, v. a. வன்னமிடுதல் , சித்திரித்தல். 

Lim'ner, s. வன்னக்காரன், சத்திரகார 
ன், சித்திரிப்போன், ஓவியன். 

Lim'ning, 8. வன்னவித்தை, 

Li'mous, a. சேறுள்ள, உளையுள்ள. 

Limp, 5. கெளிவு, முடம். 
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Limp, v. n. செளிந்துடடத்தல், கொண் 

செல், முட.வுதல். 
Limp'er, 8. கொண்டி, முடவன். 
Lim'pid, a. துலக்கமுள்ள; அலாம்பர 

மான, தெளிவுள்ள. 
Lim'pid-ness, s. அலக்கம், தெளிவு; அ 

லாமபரம. 

Limp'ing-ly, adv. கொண்டியாய், குந்தி 
G68), கொண்டிரொண்டி, முட 
LOW. 

Lim'sy, a. பதமையான, இளமையான, 
நொய்மையான , மென்மையான. 

ப), a. நீறுபோன்ற, பசையுள்ள. 
Linch'pin, 8. அச்சாணி, அச்சுருவாணி, 
கடையாணி. 

Lin‘den-tree, 7 சம்பீரம்,எலுமிச்சை, 
Lind, rns 
Line, 8. வரி, இரேகை. 

as mark, இறு, இரேகை, இலேகை, 
கற்று, வரி, வரை. 
as TOW, ஒழுங்கு, நிரை, தாரை, us 

இ,வா 
as string, கயிறு, தாம்பு. 
as thread, நரல். 

of demarkation, எல்லை. 

of relations, வமிசவரிசை. 

of the hand or foot, இரேகை. 
for hanging clothes, &c., ern. 
in poetry, 99, பாதம். 

for measuring, அளவுகால். 

equatorial, நிரட்சரேகை. 
Line, v. a. அணை£சீலையிடுதல், அகப்பு 

றணியிடுதல், கவித்தல், மூடுதல், திர 
ப்படுத்துசல், வரைதல், வரிடறேதல், 
வரம்புகட்கதெல், வேலியிதெல். 

Lin’e-age, s. உரிமைவழி, களைவழி, கு 
டி; குலம், கோத்திரம், சந்ததி, பர 
வணி, வமிசம், பந்து. 

Lin'e-al, a. வரிக்கடுத்த, வமிசவரிசை 
யான, பரவணியான. 

descent, sத’oைமுறை, பரவணி, கோ 

- தீதிரம், சந்ததி, 
measure, Fீட்டலளவை., 

Lin'e-a-ment, s. அடையாளம், குறி, உ 
GY, இரேகை, உறுப்பு, சாங்கம். 

of the face, முகச்சாயல், முகரூபம். 
Lin’e-ar, a. வரிபற்றிய, இரேசகையுள்ள. 
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Lin-e-i'tion, s. (see Delineation.) ui 
ம், சாயல், மாதிறிகை. 

Lin’en, s. சணல்நூற்புடைவை, ( Hed. ) 

AHSSAGIO, BSSA. 
Lin'en, a. சணல்நூலாற்செய்த. 

draper, சணல்நூற்புடைவைவியா 
பாரி. 

Lin’ger, v. n. இழுகுதல்; தாமதப்படதெ 
ல், சுணங்குதல், சோம்புதல், ல் 
இத்தல; பின்னிற்றல். 
as disease, நெடிதநிற்றல், Bea 

ம்றல். 
Lin'ger-er, 8. சோம்பன், தாமதக்காரன், 

இழுகி, பின்னிற்போன். 
Lin’ger-ing, a. இழுகுறெ, தாமதிக்கிற, 
சோம்பலான. 
sickness, இடரைப்பாடானவியாதி. 

Lin'ger-ing-ly, adv. சோம்பாய், தாமத 
மாய், இழுக்காய், இடைப்பாடாய். 

Lin'go, 8. பாகை, பேச்சு. 
Lin-gua'cious, a. பெேச்சுள்ள, பிதற்று 

இற, கத்துள்ள. 
Lin’gual, a. sாவுக்கதெ்த, நாவைப்பற் 

றிய, ஈாவாற்பிறக்றெ. 
Linguist, s. பலபாலைஃகற்றோன், பல 

பாவையப்பியாசி. 
Lin'i-ment, s. எண்ணெய், தயிலம், ம 

ருத்துறெய். 
Lining, s. உள்ளுறைக்கூறை, அணை 

ஒலை. 
Link, 5. சங்கிவிவளையம், கட்டு, தளை, 

பந்தம், பற்று. 
as torch, PHasSas9. 

Link, v. a. பிணைத்தல், இணைத்தல், பு 
ணர்த்தல், கட்தெல்,தொடுித்தல், கொ 
ூவுதல், மாட்கதெல். 

Link’ing, s. தொடுப்பு, தொடை, பற்று. 
Lin'net, s. ஒருகுருவி. 
Lin'seed, 
Liles ok s.LApeamrdens. 

Lint, s. தரற்சிலும்பல், FGr6suge, 
சக்கை, 

Lin’stock, s. தீப்பந்தக்கோல். 
Lin'tel, s. மேல்வாயிற்படி , கதவுநிலையி 

ன்மேலுத்திரம், நாசிகை, மேல்நிலை, 
வாசல்நிலையின்மேல்விட்டம். 

Lion, 8. ங்கம், அரிமா, கேசரி, வய 
மா, மிருசராசன். 



LIS 

lion’s whelp, Aங்sக்கEுட்டி. 
lion’s roar, சங்ககாதம், கெற்சிதம் 

Li‘on-ess, 8s. யெண்சிங்கம். 

Lion-like, a. Aஙகம்போன்ற, துஷ்ட , 
வீரமுள்ள, உக்கரெமுள்ள. 

Lip, s. உதடு, இதழ். 
under, Saps@, அதரம். 
upper, மேலுதடு, ஓட்டம். 
devotion, பத்தியற்றவணக்கம், பத்தி 
யற்றசெபம்,வாக்குமாத்திரவணக்கம். 

wisdom, சொன்மாத்திரமானவறிவு, 
வாக்குமாத்திரவிவேகம். 

as edge, விளிம்பு, ஒரம், அருகு. 
to make a lip, உதடபிதுக்குநறது, 
மூஞ்சிகீட்டெிறது. 

Li-poth'y-my, s. சோர்வு, வதக்கம், வா 
ட்டம், தளர்வு. 

Lip'ped, a. உதடுள்ள, இதழுள்ள. 
Lip'pi-tude, s. பீழைசாறுகை, 

னேய். 
Liq'ua-ble, a. உருகக்கூடிய. 
Li'quate, v.n. உருகுதல். 
Li-qua/’tion, $ லு உருக் 

Liq-ue-fac’tion, “§ குகை. - 
Liq’ue-fi-a-ble, a. உருகக்கூடிய, கரை 

யத்தக்க. 

Liq'ue-fy, v. a. உருக்குதல், கரைத்தல். 
Liq'ue-fy, v. n. உருகுதல், கரைதல். 
Li-ques'cen-cy, s. இலேசாயுருகுந்தன் 

மை, கரையுந்தன்மை. 
Li-ques'cent, a. இலேசாயுருகத்தக்க. 
Liq'uid, s. sீரானவஸ்து, சலபதார்த்தம். 

in grammar, மெலித்தலோசையெழு 
த்து, மெல்லெழுத்து. 

Liq'யid, a. நீராளமான, நீர்ப்பிடித்த, நீர் 

தீத. 
Liq'uid-ate, v. a. தெளிவித்தல், Sigs 

ல், இறுத்தல, குறைத்தல். 
to be liquidated, தெளிதல், தீர்தல், 
தொலைதல். 

Li-quid-a'tion, 8. தெளிவு, இறுப்பு; தீர் 
ப்பு, தொலைப்பு. | 
ed 
pei: 8. ‘ நீர்ப்பு, மீர்த்துவம். 

Liquor, s. செய்ரீர், திராவகம், பருகு 
வன, பானியம். 
spirituous, wதபானம், மஸ்துரீர், 

Lisp, 5. கொன்னிப்பு, நிரம்பாப்பேச்சு. 
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| Lisp, v. தெற்றிப்பேசுதல், கொன்னிதச் 
தல், கொன்னைதட்டிதெல், நாக்குத்தட் 
Osa. 

as a child, குதலைபேசுதல். 
Lisp'ing, 8. மழலை, கொன்னை, நிரம்பா 
மொழி, குதலை, மிழலை. 

Lisp'ing-ly, adv. கொன்னையாய், மழ 
லையாய், குதலையாய். 

List, s. கsாற்கட்டப்புடைவை, ஓமம், வி 
ளிம்பு, புடைவையின்கம்பி, கரை. 
of names, பெயர்விலாசம், நாமாட்ட 
வணை. 

of articles, &c., இடாப்பு, சாமான 

ட்டவணை. 
List, v. a. கம்பிறுதல், இடாப்பெழுது 

தல், தொழிலுட்படுத்தல், சேவகமெ 

முஅதல், 
List'en, v. n. செவிகொடுத்தல், உற்றுக் 

கேட்டல். 
List'en-er, s. உற்றுக்கேட்போன், ஓட் 
'டுக்கதைகேட்போன். 

List'less, a. சோர்வான, சோம்பான, ப 
ராக்கான. 

List'less-ly, adv. சோர்வாய், பராக்காய், 
சும்மா. 

List'less-ness, 8. ஆயாசம், பராக்கு, சோ 

ம்பு; மந்தம். 

Lists, ௧. (pl.) பந்தயவோட்டச்சாலை, 
கோடு, உய்பு. 
to enter the lists, கோட்டுக்குள்ளே 
போதல், உப்புக்குள்ளேறிற்றல். 

Lit'a-ny, 8. பிராத்தனை, பிராத்தனைப்பு 
SSE. 

Lit'er-al, a. சொல்லர்த்தமுள்ள, சொற் 
பொருளுள்ள. 

Lit'er-al-ism, s. சொற்பொருள். 
Lit’er-al-ist, s. சொற்பொருள்காரன், ப 
தப்பொருள்சொல்வோன். 

Lit-er-al’i-ty, s. சொற்பொருள். 
Lit'er-al-ly, adv. சொல்லர்த்தமாய், பத 

ப்பொருளாய். 
Lit'er-a-ry, a. sல்விக்கடுத்த, படிப்புக் 

கடுத்த, தேர்ச்சிக்கடுத்த. 
work, கல்விநூல், வித்தை. 

Lit'er-ate, a. படித்த, கற்ற. 
Lit-er-a'ti, 5. அறிஞர், அறிவோர், கற் 

ரோர், கலைஞர், பாவலர், நாவலர், பு 
லவர். 
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Lit-er-a'tim, adv. எழுத்துக்கெழுத்தாய். 
Lit'er-a-ture, s. saad, படிப்பு; “கலை 

ஞானம், கல்விநூல். 
Lith'arge, s. அறவைத்த ஈயம். 
Lithe, a. வளையத்தக்க, வசைறெ., 
Lithe’ness, s. வéளைவு, வசைவு, சவழவு. 
Lithe'some, a. வளையத்தக்க, சவமழத்த 

ES, வசையத்தக்க,. 

Lith'o-graph, ». a. சல்லின்மேல்வரை 
தல், சிலையிற்சித்திரித்தல். 

Li-thog’ra-pher, s. sல்வின்மெல்வரை 
வோன். 

Lith-o-graph'ic, a. sல்லின்மேல்வரை 
ந்த. 

Li-thog’ra-phy, s. சல’ையிற்சத்திரிக்கும் 
வித்தை, அச்சுப்பொளியும்வித்தை. 

Li-thol'o-gy, s. sற்சாத்திரம், சரொவண 
சாத்திரம், சலொலக்கணம். 

Li-thol'o-gist, s. swam: சல்மாற்றுஞ் 
சத்திரவைத்தநியன். 

Lith’o-man-cy, 8. sகoடை சல்மாற்றுஞ 
சத்திரவைத்தியம். 

Lith’y, a. (see Lithe.) க்க 
யக்கூடிய. 

Lit'i-gant, s. வ்கி பக ன், 
வாதாடி, வழக்காளி. 

Lit'i-gant, a. வாதாட்டமுள்ள, வழக் 

குமுயற்சியுள்ள. 
Lit'i-gate, v. 2. வழக்காடுதல், வழக்குப் 

பேசுதல், விவாதித்தல், வழக்குத்தொ 
டருதல்; வாதாடுதல். 

Lit-i-ga’ tion, 8. வழக்காட்டம், விவாத 
ம், வழக்குத்தொடர்ச்ூி. | 

Li-tig'ious, a. வழக்குள்ள, வழக்காடு 
ற, வாதாடுநெற, சண்டையுள்ள. 

Li-tig'ious-ly, ad.வழக்காட்டமாய், வி 
வாதமாய், லியாச்சியமாய். 

Li-tig'ious-ness, s. விவாதம், வழக்காட் 
டம், வியாச்சியம். 

Lit'ter, s. தீண்டிகை, விற் தோளா, 
நரவாகனம். 
as bed for a beast, ote 2a பாழி, 
டை, வில்லின் 

as fragments, குப்பை, கூழம். 
of pigs, &c., பன்றியின்ஓரீற்றுக்குட் | 
டிகள், வல்தக்கு்கத்க் 

Lit'ter, v. a. கஞ்சல்போடுதல், 
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to supply with, படுக்கைபோடுதல். 

to cover with straw, uைக்கோலால் 
மூடுதல். 
tobring forth young, குட்ரஏமீனுதல். 

Lit'tle, s. கொஞ்சம், அற்பம், சிறுமை, 
சொற்பம். 

Lit'tle, a. சன்ன, அற்ப, சொற்ப, றி 

ய, சிறு, அண. . 
in quantity, கொஞ்ச, அற்ப. 
in size, Adu, சன்ன, று. 
fault, சொற்பகுற்றம். 
person, Aறுத்தவன், குட்டையன், 
குள்ளன், குஞ்சன். 
a little one, குழந்தை, பாலன், He. 

Lit'tle, adv. சற்றே, கொனாசமாய், அற் 
பமாய், 
by little and little, சொஞ்சங்கொஞ் 
சமாய். 
wait a little, சற்றேபொறும். 

Lit'tle-ness, s. Amaw, சிற்பம், சன்ன 
ம், அற்பம், சொற்பம், இஞ்சம். 

Lit'to-ral, a. ஓரமான, கரையடுதத. 

Li-tur'gic, a. பிராத்தனைக்குரிய. 
Lit'ur-gy, s. பிராத்தனைக்கடுத்தஒழுங்கு- 

Live, v.n. இருக்குதல். 

down, கன்னடையாலழித்தல். 

frugally, மட்டாய்ச்சீவியம்பண்ணு 

தல். 
long, நீடுவாழ்தல், சிரஞ்£ீவியாயிரு 
தீதல், மீடாயுசாயிருத்தல். 

parsimoniously, ஒறுப்பாய்சசீவியம் 
பண்ணுதல். 
virtuously, அற ந்திறம் ம்பாமல்நடத்தல், 

சன்மார்க்கமாய்நடத்தல். 
to dwell, குடியிருத்தல்; வாசம்பண் 

ணுதல், சஞ்சரித்தல். 

not to perish, உயிருடன்வாழ்தல், 

EAM S50, உயிரோடிருத்தல். 
to pass time, staal Osea, காள்வி 
Ose, காலங்கழித்தல், காட்கழித்தல். 
to enjoy life, #4 மாய்வாழ்தல். 

to feed, உண்ணுதல். 

to recover from sickness, சொஸ்தம 
டைதல். 
to live with, RHE cc ௪க 

வாசம்பண்ணுதல் 
N fos 
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to live as vegetables, உய்சல்,. நிற்ற 

ல், தழைத்தல். i 
by means of labor, உழைத்தவாழ் 
தல். 
by sponging, க்க்சொட்டரய்ப்பி 

ழைத்தல். 
Live, a. உயிருள்ள. 

coals, தழல். 
Live'li-hood, s. பிழைப்பு, வனம்; சீவி 

யம், ிவ்னியம்; 

Live'li-ness, s. அடிப்பு, முயற்சி, உற் 

சாகம், உயிர்ப்பு. 
Live'long, a. 6935, நீண்ட, வெகுநா 

TEXT} Oa) hea 
Lively, a. உற்சாகமுள்ள, முயற்சியொ 

ன, சுறுசுறப்புள்ள, சாகீரெதையான. 
person, தள்ளாட்டக்காரன், முயற் 
சிக்காரன், CaS. ‘ 
to be lively, GuphisGser, உற்சா 
கப்படதெல். 

Liv'er, 5. ஈரல், ஈரற்குலை, கல்லீரல். 
complaint, ர்த்தி, ஈரல் 
ரொய். 

Liv'er-col-or, s. nid Gov tay ஊதா 
நிறம், கபிலநிறம். 

Liv'er-y, s. சோலம், வேஷம், 
man, சகோலம்புனைந்தவன், வேஷ 
தாரி. 
stable, கூலிக்குதிரைப்பந்தி. 
as deliverance, விடுத’லை. 

Lives, s. (see Life.) al sar. 

ருள், சங்கமம். 
Liv'id, a. கன்றலான, 5 oor Pleo. 
Li-vid’i-ty, 
Liv'id-ness, ”” ¢ கனறல: 
Livi ‘ing, 5. Bai cori, பிழைப்பு, சீவிய 

ம், சவனீயம். 
as person, ar, ஒவிப்பேரர். !'' Oe 

Living, a. உயிர்வாழ்க்கையுள்ள; வாழ் 
வுள்ள, உயிருள்ள, சீவனுள்ள. 
creature, £வபிராணி, aks சங் 
கமம்; சரப்பொருள். 
faith, குன்றாதவிசுவாசம்.. 
principle, மாராதநியதி. 

spring, வற்றாதஊற்று. 
Lix-iv’i-al, OEE 
Ei iv icone ‘ சாம்பற்சாரமுள்ள. 
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Lix-iv'i-dte, v. a. சாம்பற்சாரந்தோய்த் 
தல, வ்கம்சககீர One | 

Lix-iv'i-um, 8. சாம்பற்சாரரீர், சாம்ப 
னீ. 

Liz'ard, 8. பல்லி, ஒந்தி, ஒணான், ve 
ணை, உமிம்பு; முதலை ‘ 

Lo, int. unt, பாருங்கள், இந்தா, இ 
தோ, அகோ, கேள். 

Load, 8. சுமை, பாரம், பொதி, 
for a bullock, எருதுசுமக்கும்பாரம். 
a heavy load, sனத்தசுமை;. வலுச 

மை, பாரமானசமை. 
Load, v. a. பாரமேற்றுதல், பாரஞ்சுமத் 

அதல், சுமையேற்றல். 
£௦ 1௦௮0 4 gun, தாணித்தல், துப்பாக்கி 
யில்மருந்துசன்னர்தாணித்தல். 
to hoe dirt into a basket, கொலpgுதல், 

அள்ளுதல், முகத்தல், 
Loading, s. சுமை; பாரம், ஏற்றுமதி. 
Load'stir, 8. அருவன்வெள்ளி. 
Load'stone, s. srந்தக்கல், ஊசிக்காந்த 

ம், காகச்சிலை. 
Loaf, 5.அப்பம், அயூபம். 
Loaf'-sug-ar, 5. வெண்சக்கரைக்கட்டி 

சுத்தசனிக்கட்டி. 
Loam, s. இருவாட்டித்தறை,. ro; 

களிமண். 
Loam, v. a. களிமண்ணிதெல். 
Loany, a. களிமண்ணுள்ள, களிமண் 

போன்ற, களாலையுள்ள. 
| Loan, s. இரவல், 

Livestock, s. சீவபிராணிகள், சரப்பொ | of money, &¢., டன். F 
Loan, 1. க. இரவல்கொடுத்தல், கடன 

. கொடுத்தல். 
Loath, a. (see Loth. ) liane, பிரி 

யமில்லாத, மனம்பிடியாத. . 
Loathe, v. a. வெறுத்தல், அருவருத்தல், 

அரோசித்தல், அருக்களித்தல், பகை 
த்தல், குமட்தெல். . 

Loath’er, 8. வெறுப்போன், gerne 

போன்... 
Loath'ful, a. வெறுப்பான, அருவருப் 

பான, அருக்களிப்பான, பகைக்திற, 
Loath'ing, 8. அருவருப்பு, வெறுப்பு, ௮ 

ருக்களிப்பு, தக! sate ப 
கை, குமட்டி, 

| Loath'ness, 8. பின்னிதம்,மனமின்மை, 
| அரோரிப்பு: 



LOC 

Loath'some, a. அருவருப்பான, AGE 
களிப்பான , வெறுப்பான, பலைக்க 
ப்படத்தக்க. 
through excess of sweets, த் ட்டு 

கற, 
Loath'some-ly, adv. வெறுப்பாய்; NG 

வருப்பாய், பகையாய். 
Loath'some-ness, $s. அரோசகம, வெறு 

க்கப்படுந்தன்மை, பகைக்கப்படுந்த 
ன்மை, பகையுடைமை; குமட்டி, 

Lo'bate, a. இதழுள்ள, மடலுள்ள: 
Lob’by, s. சாலை, தலைவாயில். 

in agriculture, பசுப்பட்டி, ஆன்கொ 
ட்டில். 

Lobe, s. இதழ், மடல். 
of grain, &c., பருப்பு, அரி. 
of the ear, Sழ்க்காது, காதிற்சோணை, 
காதில்த்தண்டு. 
of the lungs, ஈரலிதழ். 

Lob'ster, s. sண்டு, ஞெண்டு, கற்கடக 
ம்; அலவன். 
spawn, ஈண்செரசினை, நண்டுக்கரு 

Lob’ule, s. சறுவிதழ், சிற்றிதழ். 
Lo'cal, a. தானத்துக்கடுத்த, இடத்துக்க 

டுத்த, ஊருக்கடுத்த. 

habitation, உறைவிடம், நிலையம், தா 
னம். 
inflammation, இரத்தச்சுரப்பு, eau 

கீதம். 
Lo-cal'i-ty, s. இடம், தானம், நிலையம், 

தலம், ஊர். 
Lo'cal- “ly, adv. தானந்தானமாய், உறப் 

புஅப்பாய், தேசாசாரப்படி. 
Lo'cate, v. a. வைத்தல், Ry seincion எல் 

லைப்படுத்தல், தாபித்தல்; நிலைப்படுத் 
தல். AND , 

Lo-ca'tion, s. இடம், தானம், நிலையம். 
Lo-chi’a, s. துவாலை, எவ ச் 

ருக்கு, உதிரப்பெருக்கு. 
Lock, s. பூட்டு, ow த் டி | 

டிப்பு. 
of a canal, aint ci49 ore 
கால்மறிப்பு. 
of man’s hair, கை, குடுமி. 
of woman’s hair, கூந்தல், கொர்த 
ளம், அழகம். 
of plaited hair, Jன்னினமய௰ிர், பனி 
ச்சை. 
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to be deranged as a lock, பூட்டுக்கு 
லைதல், பூட்செ£ீர்குலைதல்: 

Lock, v. a. பூட்டதல், அடைத்தல், ௮ 

ணேத்தல்; மறித்தல். 
up, யூட்ப்போடுதல், பூட்டுவைத் 
தல். 

Lock‘age, s.. Fீர்க்கால்மறிக்கும்முஸ்£த 
அகள். 

Lock'er, s. தோணியிற்தன்சாமான்வை 

தீதுப்பூட்டியஅறை. 
Locket, s. பணிக்கடைப்பூட்டு, பின் 

கோக்கி, தவளைக்குறங்கு. 
of precious stones, பதக்கம். 

Lock'-jaw, s. இசிவுசன்னி, 
னி, ஈர்ப்பு. 

Lo-co-mo’tion, s. இடப்பெயர்ச்ி, தா 
னப்பெயர்ச்சி, தானமாதியியங்னாகை . 

Lo-co-mo’tive, a. தானத்தைவிட்டுப் 
பெயருஇெ, இடப்பெயர்ச்சியுள்ள. 
engine, பெயர்ச்சியுள்ளகுத்திரம். 

Lo'cust, s. வெட்டுக்கிளி, தத்துக்களி, 
சலபம், விட்டில். 

Lode'stone, s. sரந்தம், காந்தக்கல், ஊ 
சிக்சாந்தம், அயக்காந்தம் 

Lodge, s. தங்குமடம், குடிசை. 
for wild beasts, குகை, முழை. 
as a watch shed, அட்டாலை, குடில், 
ஏதண்டை, பரண், இதண். 

Lodge, v. a. விடுதிகொடுத்தல், இடங் 
கொடுத்தல், விருந்தோம்பல். 
to fix, வைத்தல், நாட்டெல். 
inthe mind, அவதானித்தல், ரெடுத் 
தல். 
as a thing thrown, தொங்கவைத்தல். 
a complaint, முறையிடுதல்,குறைகூ 
MSN, முறைப்பாபெண்ணுதல், தொ 
டர்ச்சிபண்ணுதல். 

Lodge, v.n. வாசம்பண்ணுதல், = GEM 

SEO. . 
asa bird, உறைதல், தங்குதல், வதி 

தல். 
as grain, விழுதல், தாழ்தல். 
as a thing thrown, தங்குதல். 
for a night, இராத்தங்குதல்,  இராவி 
டுதிவிடுதெல். 

Lodger, s. விடுதிவிடுநெவன். 
Lodg'ing, s. விடுதி, தரிப்பு, இல்லிடம். 

as harbor, தறை, குடா. 

வலிசன் 



LOG 

Lodg'ment, s. தங்குகை; SWEDE. 
military, பார்க யதி ஒளி, பா 
சறை, 

Loft, ௧. மேற்கட்டு, Bids siti’ மேற்ற 
ளம்; மேன்மாடம், மெத்தை, மே 
னிலை. 

Loft'i-ly, adv. உயரமாய், பெருமையா 
ய், உயர்வாய், மேன்மையாய், உன் 
னதமாய், மேட்டிமையாய். 

Loft'i-ness, s. உச்சம்) உயாசி, உன்ன 
தீம், உயரம், பெருமை, மதிமை, உத் 
தங்கம். 
as pride, ஏமாப்பு, மேட்டிமை, இறு 
மாப்பு, நிமிர்ச்சி, 

Loft'y, a. உயர்ந்த, உயரமான, மகத்து 
வழமுள்ள, உன்னதமான. 
behavior, எட௫ப்பு, நிமிர்ந்தகடை , 
இிர்ச்சி, பெருமிதம். 

Log, 8. கட்டை, குற்றி. 
ameasure, எட்டிலொன்ற, ஆழாக்கு. 

Log’a-rithm, 8. குட்சகணிதம். 
Log-a-rith-met’ic, ணி டர் 
Log-a-rith'mic, . a. se @; OP 
Log-a-rith'mic-al, அ 
Log'-book, s. கப்பலோட்டத்தின்க௧ண 

க்குப்புத்தகம். 
Log'ger-head, s. 

மூடன், 

of iron, இருப்புத்தண்டம். 

மடையன், மந்தன், 

to fall or go to loggerheads, 9S | 
டிப்படுதல், சண்டைபண்ணுதல், ம 
ல்யுத்தஞ்செய்தல், கைப்போர்பண் 

BIO. 
Log'ger-head-ed, a. மந்தமான, மூடத் 
துவமான. 

Log/ic,'s. தருக்கசாஸ்திரம், நியாயசாஸ் 
திரம், அளவைதநூல். 

Log'ic-al, a. நியாயசாத்திரப்படியான, 
அளவைக்கடுத்த. 
doubt, சம்பாவனம், நாரத 
premise, சாதனம். 
conclusion, சாத்தியசித்தி, அனுமான 

ம், அனுமை, அனுமிதம்.. 
subject, சாத்தியம். 

Log'ic-al-ly, adv. ppt tren 
அளவைப்பிரமாணமாய். 

Lo-gi'cian, s. தருக்கசாலி, pia@etex) 
வாதி 
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Log'-line, 

US a. 

Lo-gog’ra-phy, s. யூகாட்சரபாவைத், ஓ 
ரெழுத்தொருமொழிப்பாவை. 

Lo-gom'a-chist, s. வாதி, விவாதி.' 
Lo-gom’ a-chy, $s சொற்போர், வாக்கு 

வாதம், தருக்கம். 
Log'wood, s. ஓர்சாயமரம், சாயம்ஊட் 

் டற்கேற்றமரம். 
Loin, 8. இடுப்பு, அரை, whic 
Loi'ter, v. n. சுணங்குதல், சோம்புதல், 

அரங்குதல், பிக்துதல், பொழுதுபோ 

க்குதல், வினோதித்தல், பொழுதுகழி 
SSO. 

Loi'ter-er, s. சோம்பன், சோம்பேறி, 
வினோதி, பொழுதுபோக்க, 

Loi'ter-ing, 8. பொழுதுபோக்கு, og 
ம், சோம்பு, தூங்கல். 

Loll, v. ௩. இடத்தல், சாருதல், சாய்தல். 
to pant, இளைத்தல். 

Lone, a. தனித்த, ஒன்றியான. 
Lone’li-ness, 8. தனிமை, as ஒ 

ருமை.. 

ய் லி Coc hea 

| Lone'ly, : ஏகாந்தமான, ்்] 
 Lone'some, ~ rena தனிமை 

யான. 
person, ஒற்றையாள், ஒன்றியாள், ௮ 
ந்தரித்தவன், தனியன். ' 
to be lonely, seni he தனி . 

550. ' 
Lone'ness, s. தனிமை, ஏகாந்தம். 
Lone'some-ly, adv. தனிமையாய். 
Lone'some-ness, s. தனிமை. 
Long, VN, அங்கலாய்த்தல், அவாவுத 

ல், ஆசித்தல், இச்சித்தல், 
for, காதலித்தல், தவித்தல், அபேட் 
சைப்படுதெல், சோட்டைப்படுதல். 

Long, a. sீளமான, நீண்ட, கீட்சியுள்ள. 
boat, நெடுவள்ளம். 
cloth, நெடுமுழப்புடைவை. 
headed, அரயோசனையுள்ள, விவேக 
முள்ள, அண்ணறிவுள்ள, கூரியபுத் 
தியுள்ள. 
letter, நெட்டெழுத்து, நெடில். 
life, திர்க்காயு, நீடித்தவயசு, நீடாயு, 
சிரஞ்£வியம். 

‘practice, நெடும்பழக்கம், இர்ச்சாப்பி 
யாசம். 
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story, நெடுங்கதை. 
time, கீடியகாலம்; நெடுங்காலம். 
vowel, செட்டியிர். 
way, அரவழி; நெடுந்தூரம். 
winded, தொய்யாத; ஓயாத, இனை 
யாத. 
how long, எம்மட்டும், எவ்வளவும். 
to be long, 6050, நீளுதல், நீடித்தல். 

Long, adv. தூரமாய், வெகுகாலமாய். 
ago, ஏற்கென, முன்னே. 
ere long, க்கத்தில், சுறுக்காய். 

Lon-ga-nim/i-ty, s. சரந்தம், பொறுமை, 
நீடியசாந்தம். 

Lon'ger, ad. அதிமீளம்,இனி, இன்னம். 
Lon-gev'i-ty, s. sீடாயுள், திர்க்சாயு, © 

டியவாழ்வு, சிரஞ்சவியம். 
Lon-gé'vous, a. தீர்க்கஆயுவுள்ள. 
Lon-gim'a-nous, a. sFீண்டகையுள்ள, 

நெடுங்கையுள்ள. 
Lon-gim’e-try, 8. தர்க்கமானம், தூரமா 

னம். | 
Long'ing, 5. ஆசை, அவா, Cero, 

இச்சாமயம், தவனம், அபேட்சை, 
for a mother, தாய்ச்சோட்டை. 

Long’ ing-ly, adv. ஆசையாய், வாஞ்சை 
யாய், சோட்டையாய், தாகமாய். 

Lon'gi-tude, s. தீர்க்கரேகை. 
terrestrial, தேசாந்தரம். 
celestial, சrாயனம், புடம். 
mean, மத்திமபுடம். 
true, ௪த்தபுடம். 

Lon-gi-ti'din-al,a. சதேசாந்தரத்துக்கடுத் 
த, நீளப்பாடாய்ச்செல்லுகன்ற. 

Lon-gi-tu'din-al-ly, adv. se மாய், நீண் 
டாயமாய், நெடி,  நீளப்பாடாய், 
சாய. 

Long-liv'ed, a. க ல்கன்வுலலை; 
Long-pep'per, s. இப்பிவி, வால்மிளகு. 
Long-prim’er, s. ஒருவிதஅச்செழுத்து. 
Long’-sight’ed, a. மேற்பார்லையுள்ள, 

ஆழிய, கூறியபார்வையுள்ள, அூரதி 
ஷ்டியுள்ள, அரதரிசனமுள்ள. 

Long'some, a. இளைப்பான, nine 
ன; நீண்ட. 

Long-suffer-ing, 8. சாந்தம், கவசம் 
தம், நீடியபொறுமை. — 

Long-suf fer-ing, a. கீடயசாந்தமுள்ள, 
பொறுமையுள்ள. 
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Long'téngu-ed, a. dOதற்றுள்ள, அலப்பு 
ள்ள. 

Long’ wise, adv. sளத்துக்கு. 
Look, s. பார்வை, தோற்றம், ரோக்கம், 

சாயல். 
downward, Sழ்ப்பார்வை. 
kind or benignant, sகGுணை, ருபா 
கடாட்சம். 
toward, நேர்முகம். 

upward, மேற்பார்வை, ஊர்த்துவவி 
ட்சணம், மேனேக்கு. 
as mien, கோலம், போக்கு, சாயல், 
வேஷம், தோற்றம். 

Look, v. பார்த்தல், ரோக்குதல், தோன் 
அதல், ஆராய்தல். 

about, சற்றிப்பார்த்தல், விழிபரப்பி 
ப்பார்த்தல், பார்வைசெலுத்துதல். 
after, தேடுதல், பராமரித்தல், பேணு 
தல். 
after one’s rank, &c., 

த்தல். 
at or towards, நேரிட்டுப்பார்த்தல், 
எதிர்முகமாய்ப்பார்த்தல். 
at wishfully, sண்ணோடுதல், கண் 
வைத்தல், கண்ணெறிதல், விரும்பிப் 
பார்த்தல். 
away, பராமுகமாய்ப்பார்த்தல். 
benignantly, sf Asso. 
contemptuously, தrணமாய்ப்பார்த் 
தல், நசைப்பாய்ப்டார்த்தல். 
down, அதோமுகமாய்ப்டார்த்தல், த 
ழ்முகமாய்ப்பார்த்தல், 

for; காத்திருத்தல், கருதுதல், தேட 
ல், வரவுகாத்திருத்தல். 
here, இதோபார், இங்கேபார். 
intently, உற்றுப்பார்த்தல், கருத்தாய் 
ப்பார்த்தல். 
into, ஊடாடிப்பார்த்தல், ஆராய்ந்து 

பார்த்தல். 
large, full, பெொலிவாய்த்தோற்றுதல், 

வீக்கமாய்த்தோற்றுதல், பூரிப்பாய்த் 

தோன்றுதல், பருத்துத்தோன்றுதல். 
out in a book, &c. ) பார்த்தெடுத்தல், 
கண்டுபிடித்தல். 
significantly, குறித்துப்பார்த்தல், கு 
றிப்பாய்ப்பார்த்தல். 

sour or angril ர, முகங்கே கோ 
டிப்பார்க்தல், வெறித்துப்பார்த்தல். 

கணிசம்பார் 
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' steadfastly, ஊன்றிப்பார்த்தல், நேரி 
ட்ப்பார்த்தல், எநிட்டுப்பார்த்தல். 
to one’s steps, he பார்த்தல், வழி 

பார்த்தல். 

through, ஊடாய்ப்பார்த்தல், முடிய 

ப்பார்த்தல். 
wild through fear, Aறுதிறுத்தல், ம 
ருணோக்காய்ப்பார்த்தல், வெருண்டு 
பார்த்தல். 
upward, அண்ணாந்துபார்த்தல், உயர 
ப்பார்த்தல், கண்ணேறேெடுத்தல், 

Look, int. பார், அகோ. 

Look'er, s. பரர்க்கிறவன், ஆராய்நறெ 
வன். 

Look’ing-gliss, 8. நிலைக்கண்ணாடி, மு 
கக்கண்ணாடி, பளிங்குக்கண்ணாடி 

Loon, 8. ரெசவுதறி, ரெயவார்தறி. 

Loom, v.n. பருமையாய்த்தோன்றல், 
விரிந்துதோன்றல். 

Loon, 8. தறுகுறும்பன், பேதை. 

Loop, 8. தடம், கண்ணி, குளைச்சி. 

Loophole, s. sண்ணறை, சுருங்கை, 
அவாமரம், கள்ளவழி 

Loop'hol-ed, a. தவாரமுள்ள. 

Loose, ». a. அலிழ்த்தல், நெகதிழ்த்தல், 
அகைத்தல், இளக்குதல், நெதிழவிடு 
தல், பிரித்தல், இட்டமாக்குதல். 

Loose, v.n. இளகுதல், HES, அவி 
ம்தல், மீங்குதல், கலைதல், நெதிழ்தல். 

Loose, a. இளக்கமான, அகைவுள்ள, 
சோர்வுள்ள, தளர்ச்சியான. 
conduct, அன்னடை, கெட்டநடை, 
கற்பில்லாதநடை. 
dress, தளர்ந்தஉடை. 

joining, விடைவு. 
yarn, கரையல்நூல். 

as a rope, தொய்தல், நுகைதல். 

man, தூர்த்தன், காமுகன், விடன். 

woman, அர்த்தை, வசவி, அட்டை. 

to become loose, ga psa, நெதிழ் 

தல், அகைதல், இளகுதல், . தளர்தல், 
கழலல், விட்டப்போதல், இட்டமா 
தல், விதெலையாதல், உரிதல். 

Loose'ly, adv. தளர, அகைய, கரைய 
லாய், அசட்டையாய், இளக்காரமா 

ய், பராக்க ரய், அர்த்தத்தனமாய். 
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Loosen, v. a. இளக்குதல், HOSES, 

அவிழ்த்தல், கழற்றுதல், குலைத்தல், 
நெதிழவிடுதல். 

Loos'en, v. n. இளகுதல்; அகைதல், ௮ 
விழ்தல், கழலல், குலைதல். 

Loose'ness, 8. இளக்கம், இளக்காரம், 
Sangh, வழு, அகைவு, தவறு. 
as lewdness, தூர்த்தக்டை, காமாதுர 
ம், கற்பின்மை. 
of bowels, sிச்சல், பேதி, பிராந்தி, 
விரேசனம். 

Lop, 8. வெட்டு, நறுக்கு, முண்டு; கண் 
டம், பொல்லம். 

Lop, v. a. வெட்டுதல், நறுக்குதல், Gor 
ரூதல், சீய்த்தல், வெட்டிச்சரித்தல், 

கழித்தல், களைதல், குறைத்தல்; aps 
தல், வெட்டிவதக்குதல். 

Lop'pings, s. (pl.) சய்த்ததுண்டுகள், 
பொல்லங்கள். 

Lo-qua’cious, a. அ௮லப்புதெற, கதரப்பி 
ரசங்கமுள்ள, கதைக்திற, 

Lo-qua'cious-ness, கதைப்பு;, கதா 
* ae io 

Lo-quac' i-ty, ‘ ப்பிரசங்கம், ௧ 

தீது; YOU i 
Lord, 8. கருத்தா, கத்தர், ஆண்பவர்;௮ 

திபதி, அதிபன், காதர். 
as husband, sணவன், பத்தா, இறை 
வன், தலைவன். 

as nobleman, Woy, யட்டப்பிரபு, 
இறைவன், தலைவன், குலமகன், கு 
லசம்பவன், சமஸ்தானாதிபதி. 
in scripture, SL aor, ஆண்டவர், க 

ரத்தா, கத்தன். 
Lord, v. a. பட்டஞ்குட்தெல், முதன் 

மைகொடுத்தல். — i 
Lord, v.n. சகொடுங்கோல்செலுத்துதல். 
Lord'like, a. யெருமிதமுள்ள, மகத்து 

வமான, தத்துவமான, அதிகாமமு 
ள்ள, மகத்துவமுள்ள. 

Lord'li-ness, s. weg ga, அதிபதித்து 

வம், மேன்பாடு, மேட்டிமை, பெரு 
மிதம். ait 

Lord'ling, s. இளவரசு, பாலியத்துரை. 
Lord'ly, a. அழிபதித்வைமுன்ளி இராச 
மானியமான, மேம்பாடான, இறுமா 
ப்புள்ள, மேட்டிமையான.. 

Lord'ship, s. பிரபுத்துவம், தலைமை, பி 
ரபுப்பட்டம், அதிபத்தியம். 



LOT. 

Lore, s. sகல்லிப்பொருள், saad, வித் 
தை, படிப்பனை, போதகம். 

Lor’ i-cate, v.d. தகடிதெல், லோகம்பூ 
FEN, வச்சிரக்கவசமணிதல். 

Lor-i-ca'tion, s. இருப்பங்கியிடுகை, த 
கட்டால்மூடுகை. 

Lorn, a. இழந்த, தனித்த, தைவிப்ப்ப 
Ludi 

Lose, v. இழத்தல், இழந்கவிடுதல், கெ 
டவிடுசல், 
the game, or be defeated, தேோற்றல், 
தோல்விபோகதல். 
in trade, கட்டங்காணுதல், ஈட்டப் 
படுதல். 
one’s honor, மvrரனங்கு லைதல், மான 
பங்கப்படுதல். 
self command, நிலைகுலைதல், தடுமா 
அதல், தட்டழிதல், 
respectability, credit, &c., கோப்பு 
க்குலைதல், ஈனப்படுெல், இளப்பம 
GOL. FO. 
a relative, சrாகக்கொடுத்தல். 
one’s self, தட்ட sa, தடுமாறுதல், 
மயக்குதல், மயங்குதல். 
aim, hold, &c., பிடியில்லாமற்போத 

ல், விலகுதல், தவறுதல், தப்புதல். 
one’s way, வழிதிகைத்தல், வழிமாறு 
தல். 
one’s sight, பரர்வையற்றுப்போதல். 
as a time, place, பிந்துதல். 

Loser, s. ஈட்டலாளி, . தோல்விக்கார 
ன், தோற்றோன், இழந்தவன். 

Loss, 8. ஈட்டம், சேதம், கேடு, பாடு, 

தாழ்வு, பழுது, வழு. 
in gaming, or battle, தோல்வி. 
to be at a loss, மwனந்தடுமாறுதல், ௪ 
ந்தேடித்தல். 
of the soul, ஆத்துமநட்டம். 

Lost, a. இழந்த, சேதம்போன. 
perplexed, owwGar, திகைத்த, தடு 
மாறின. 
to be lost, கெடுதல், தீமொறுதல்; Lo 
யங்குதல். 

Lot, ௧. பங்கு, பகுதி, கூறு, வீதம். 
to cast, தருவுளச்£ட்ட்போடுதல், 
பந்தயச்சட்ப்போடுதெல், தாயம்போ 
Ose. 
as fortune, A, அதிட்டம், 
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as afield, வயல், சாணிச்துண்டு, 
as parcels, Aப்பம். 

Lot, v. a. படர்தல், பங்டிடுதல், UGS 
தல். 

Loth, a. வெறுப்புள்ள, மனவீனமுள்ள. 
Lothe, (see Loath.) வெறுத்தல், அரோ 

சித்தல், அருவருத்தல், அருக்களித் 
தல். 

Loth'ing, s. வெறுப்பு, அருவருப்பு; ௮ 
ருக்களிப்பு. 

Loth'ing-ly, adv. அருவருப்பாய், அரு 
க்களிப்பாய். 

Loth'some, a. (see Loathsome.) ௮௬ 
வருக்கப்படத்தக்க, வெறுக்கப்படத் 
தக்க, அரோசிக்கப்படத்தக்க. 

Loth'some-ness, s. அ௮ருக்களிப்பு, வெ 
அக்கப்படுந்தன்மை, அருவருப்பு, கு 
ற்சிதம். 

Lo'tion, s. sமழுவுகை, மருத்துரீர், இர 
ணபிரட்சாடணமர். 

Lot’ter-y, s. தாயம், பந்தயம். y, 8. த ; Ss 
as ticket, கதிரைச்£ட்டு, தாயச்சட் 
டு, சட்டு 

Lotus, s. தாமரை, அரவிந்தம், கமலம், 
பங்கயம், வாரிசம், ஈீர்ப்பூ. 
red, செந்தாமரை, செங்கமலம். 
white, வெண்டாமரை,வெண்கமலம். 
blue, SCarHuaw, நீலாம்பல், 

Loud, 4. உரத்தசத்தமுள்ள, ஆரவாரமா 
ன, அமலையான, கேட்கத்தக்க. 
to speak loud, உரக்கப்பெசுதல், உ. 
த்துப்பேசுதல், பெலத்துப்பேசுதல். 

Loud'ly, adv. உரத்து, பெலத்து, அமளி 
யாய், அமலையாய். 
Loud'ness, 8. உரத்தசத்தம், பேரொலி, 

முழக்கம், ஆரவாரம்,கம்பலை,அமலை. 
Lounge, v.n. பொழுதுபோக்குதல், சோர . 

ம்பாயிருத்தல். 
Loung’er, 8. சோம்பன்,பொழுதுகழிப் 

போன், வீணன். 
Louse, 8. பேன், யூகை. 

egg of, ஈர், இலாக்கை. 
Lous'i-ly, adv. fீசமாய், எளிமையாய். 
Lous'i-ness, 8. மிகுபேனுடைமை., 
பous'y, a. பேன்பிடித்த, பேன்மொய் 

தீத. 
as & ow, ஈர்பிடித்த, 
as low, fuer, எளிய. 
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Lout, 58.பாங்கற்றவன்,மாடன், மூடன். 
Lou'vir, 8. தாழ்வாரத்தின்புகைவாயில். 
Lov'a-ble, a. ரேசிக்கப்படத்தக்க, அரு 
மையான. 

Love, 8. அன்பு, சினேகம், நேசம், நட்: 
ட; விருப்பம், பிரியம், பிரதி. 
charm, வசியமருக்து. 
knot, ஒருவகையானமுடிச்சு. 
letter, சேசச்சீட்டு, ஈட்புச்சட்டு, 
pot, தாடனம். 

signs, காமக்குறி, காமக்குறிப்பு. 
of the sexes, srமம, ஆசை. 

Love, v. a. அ௮ன்புவைத்தல், நேசித்தல், 
விரும்புதல், பாசம்வைத்தல். 
to dwell in love, ஒத்திருத்தல், ஒத்து 
வாழுதல், நட்பாய்வாமுதல், அன்னி 
யோன்னியமாய்வாழுதல். 

Love'li-ness, s. லிரும்பப்படத்தக்கதன் 
மை, வசித்துவம், அருமை. 

Love’-lorn, a. நேசம்விடப்பட்ட,; ஈட் 
புப்பிரிந்த. 

Lovely, a. விரும்பப்படத்தக்க, CoH 
கத்தக்க, ஆர்வமுள்ள; அருமையான. 

Love'-quar-rel, s. sகலவிப்பிணக்கு, ven 
டல், புலவி. 

Lov'er, 8. அன்பன், ஈண்பன், காதற்ற 
லைவன், கண்ணாளன், காதலன், ஆவ 
லன. 
in a bad sense, srமச்கிழவன், காமி 
கன், காமாதுரன், காமுகன். 
female, sாதலி, பிரியை, காதற்றலை 
வி, ஆவலி, பத்தினி. 
ina bad sense, பரத்தை, கணிகை, வி 
லைமகள், பெரருண்மகள், காமாதுரி. 

Love'-sick, a. விரகரோயுள்ள ,காமதகோ 
யுள்ள. 

Love'-song, s. வளமடல், அகப்பொரு 
ட்டுறைக்கவி. 

Love’-suit, s. வசியம்பண்ணுகை, மண 

ங்கேட்கை. 
Love’-tale, s. வெட்கைக்கதை. 
Love’-tok-en, s. ந் தோடு 

or, நேசலச்சனை. 1) 
Lov'i ing, a. நட்புள்ள, eS axel அ. 

ன்புள்ள. 
Lov’ ing-kind-ness, 8. ஈட்பானபட்சம், 

நண்பு, அன்புடைமை, அன்பின்ஊ 
க்கம், காருண்ணியம். 
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Lov'ing-ness, s. அன்பு, ஆர்வம், தயை. 

Low, v.n. அழுதல், அலறுதல், புலம்பு 
தல், உறுமுதல். 
as a cow for the calf, உறுமுதல், க 
தறுதல், கரைதல். 

Low, a. கீழான, தாழ்ந்த, பணிந்த, எளி 
ய; தாழ்ச்யொன, இழிவான, நீசமா 
ன, ஈனமான. 
caste, ஈனசாதி, ம்சாதி, எளியசாதி. 

jungle, தாறு, தூற்துக்காடு, 
in kind, quality, த்க் அத 
மமான. 
land, பள்ளம், பள்ள,ச்தரை, செதுப் 
Bank: சாத்துவலம். 
language, இடக்கர். 
people, இழிஞர், கீழ்மக்கள், நீசர், பு 
லைஞர். 

price, சகாயவிலை, தாழ்ந்தவிலை, Lo 

லிவு. 
குறிய, as dwarfish, கGுறுமையான, 

Low, adv. தாழ, இதழே, பணிய, கீழ்மை 
குட்டையான, வாமனமான. 

யாய். 
Lower, v. a. இறக்குதல், அபரோகணி 

தீதல், குறைத்தல், இளப்பப்படுத்தல், 

தாழ்த்துதல், பணித்தல், பதித்தல், 
one, தாழ்த்திவைத்தல். 
the key in singing, சுருதியிறக்குத 

ல், ஒசையைத்தாழ்த்துதல், 
the price, வlிலையைத்தாழ்த்துதல், வி 
லையைக்குறைத்தல். 

Low’er, 0. n. தாழ்தல், பணிதல், படித 
ல், பதிதல், வி தல். 

Low'er, a. தாழ்ச்சியுள்ள. ' 
Lower, 8. மந்தாரம், மப்பு. 

a frowning, கோட்டமுகம். 
Low’er, v. n. மந்சாரித்தல்,மந்தாரம்போ 

டுதல், மப்புக்கட்தெல். 

Low’er-ing, 4. மப்பான, மந்தாரமான. 

Low’er-most, a. மாக்ழான, மிகுழோ 
ன, கடையீறான. 

Low’er-y, a. மப்பான, மந்தாரமான. 

Low'est, a. மிகு$ழோன, sapere g 
மான, ஆழ. 

Low'ing, 8. sதறுகை. 

Lowland, s. பள்ளத்தரை, பள்ளம், செ 
துப்புநிலம், 



LUC 

Low'li-ness, s. தாழ்ச்சி, gray, தாழ் 
மை, பணிவு, Sipeow, பதிவு, #16 
தம். 

Low'ly, a. பணிவான, மழேமையான, இ 
Panter, தாழ்வான, மனத்தாழ்மையு 

ள்ள. 
Low'ly, adv. தாழ்மையாய், இழிவாய், 

மரியாதையாய். 
Lown, 8. (see Loon.) தறுகுறும்பன், & 

ழமகன். 
Low'ness, s. sழ்மை, பதிவு, தாழ்வு, ப 

ணிவு, தைரியவீனம். 
of price, சகாயம், தணிவு, ம. தா | 
க்கம். 
of rank, Aறுமை, கீழ்மை. 

Low-spir'it-ed, a. ஊக்கமற்ற, உற்சாக 
மற்ற, தடனற்ற, சஞ்சலமான. 

Loy'al, a. அரசர்க்குறுதியான, அரசருக் 
குக்தீழ்ப்படிவுள்ள, அமைவான, நம் | 
பிச்கையான. 

Loy'al-ist, v. அரசர்க்கமைந்தவன, இரா | 

Fai Pweoor. 

Loy'al-ly, adv. முந்தா : 
ய், அரசகுச்குக்கழ்ய்வமவரு க நம்பிக் 
சையாய். 

Loy'al-ty, s. அரசர்க்குறுதிபயப்பு, ௮ர | 
சர்க்குக்ழ்ப்படிவு, உண்மை. 

Loz'enge, s. எதிர்சமகோணத்தர்க்ககது 
ரம், 
as cake, சக்கரைமுட்டாயி. 

Lub'ber, s. சோம்பன், சோம்பேறி, ம 

டையன், மந்தன், பீனதேகி, தாவித் 

ss. 
Lub’ber-ly, a. மந்தமுள்ள, திமிர்த்த. 
Li'bric, a. வழுக்கலான, சறுக்கலான, 

அலைவுள்ள, நிலையற்ற. 
La'bri-cant, x SO gp வழுக் 

Lu'bri-ca-tor, » § Gag. 

La bri-cate, v. a. அழுத்துதல், தழுக்கி 

டுதல். 
Lu-bric’i-ty, s. £ர்மை, அழுத்தம், ஒப்ப 

ம், வழுக்கு, SUE: | 
as lewdness, தூர்த்தத்தனம், கற்பின் 
மை. 

Lu'bri-cous, a. sஈwழுவலான, அழுவலா 

ன, ரொளுநொளுத்த, அலைவுள்ள. 

Lu-bri-fac'tion, 8. அழுத்தமாக்குகை. 

Li'cent, a. பிரகாசமுள்ள, சோதியுள்ள. 
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| Li’cid, a. தெளிவான, பிரகாசமுள்ள, 
"துலக்கமுள்ள. 

to become lucid, தெளிதல், பிரகாச 

தீதல். 
Lu-cid'i-ty, s. தெளிவு, பிரகாசம். 
Li'cid-ly, adv. தெளிவாய், பிரகாசமா 

ய், சோதியாய். 
Lu'cid-ness, s. தெளிவு, பிரபை, பிர 

காசம். 
Li'ci-fer, s. சுக்கிரன். 

in scripture, சாத்தான். 

match, திமூட்டுஞ்சிராய், தத்தட்டஞெ 
சிராய், தீக்குச்சு. 

| Lu-cif'er-ous, a. வெளிச்சமுள்ள, பிர 
| காசமுள்ள, சோதியுள்ள. 
Lu-cif'er-ous-ly, adv. QOrsrசமாய், சோ 

தியாய், சோபையாய். 
Li'ci-form, a. வெளிச்சம்போன்ற, வெ 

ளிச்சமுள்ள, தேசுள்ள. 
Luck, s. அதிட்டம், சகம், சோபனம், 

யொசம், சம்பவம். 
Luck’i-ly, adv. அதிட்டமாய், சோபன 

மாய், தற்செயலாய், சம்பவமாய். 
Luck'i-ness, s. மங்கலம், அதிட்டம், 

சோபனம், வாய்ப்பு. 
Luck'less, a. ஏதிட்டமற்ற, யோகமற் 

ற, ஈட்டமுள்ள். 
Luck’y, a. அதிட்டமுள்ள, சோபனமு 

ள்ள, சுபமுள்ள, ஈயமுள்ள. 

event, சோபனகாரியம், £ற்சகுனம், 
மங்கலகாரியம். 
day, சுபதினம், மங்களவாரம். 
fellow, அதிட்டவான், யோகசாலி, 
சுபவான், நயம்பெற்றவன். 

Lu’cra-tive, a. ஆதாயமுள்ள, ஊதியமு 
் ள்ள, வரத்துள்ள, பிழைப்பான, நய 

முள்ள, பிரயோசனமுள்ள. 
Lu'cre, s. பலன், பலம், ஆ தாயம், பேறு. 
Lu-crif'er-ous, a. பலனுள்ள, இலாப ap 

ள்ள, பேறுள்ள. 

Luc-ta’tion, s. விவாதம், தருக்கம், ௪ 
ண்டை, வாது. | 

Li’cu-brate, v.n. விளக்கேற்றிப்படித் 
தல். 

Lu-cu-bra/'tion, 8. இராப்படிப்பு, நிசா 
சிந்தியம். 

Li/cu-bra-to-ry, a. இரலிற்சிர்தித்தெழு 
தன. 

O3t 
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Li'cu-lent, a. தெளிவுள்ள, அலாம்பர 
மான. 

Lu‘di-crous, a. ககையுள்ள, சேட்டையு 
ள்ள, குணாம்புள்ள, படிடிபரிகாசமு 
ள்ள. 
fellow, குணாம்பி, கோமாளி. 
tricks, சேட்டை, கோமாளம். 

Li'di-crous-ly, adv. ssைப்பாய், பரி 
காசமாய், சேட்டையாய். 

Lu'di-crous-ness, s. சேட்டை, பரிகார 
சம், நகைப்பு, கோமாளம். 

Lu-di-fi-ca'tion, s. பரிகாச ம்பண்ணு 

கை, நிந்திக்கை. 
Luff, 5. கோசு, காற்றுப்புறம். 
Luff, v. a. கோசிலேபிடி த்துவருதல், oF 
DisnomsCanOAsa, கோசிலேவி 
டுதல். 

Lug, 5. ஒர்மின். 
as load, பாரம், சுமை. 

Lag, v. a. இழுத்தல், வலித்தவாங்கல். 
Lug'gage, s. சாமான், தட்டுமுட்டு, 

Lug’ger, s. ஒர்தோணி, 
Lug’-siil, 5. சறுகூறைப்பாய், 
Like'warm, a. வெதுவெதுப்பானகுடு 

ள்ள, சறுகுடான, நகச்குடான. 
not ardent, வேகமற்ற, 

Like'warm-ly, adv. சறுகுடாய், நகச் | 
குடாய், அவிவேசமாய். 

Like'warm-ness, s. இளஞ்சுடு, வெது 
வெதுப்பு, 66FG@. 

Lull, 5. காற்றொடுக்கம், அக்கம், காற்றி 
ளக்கம், காற்றின்மை. 

Lull, v. a. ஆற்றுதல், அமையச்செய்தல். 
a child to rest, ஓலாட்டுதல், தாராட் 
டுதல், தாலாட்டுதல். 

Lull’a-by, s. தாராட்ட, தாலாட், ஓரா 
ட்டி, 

Lum-bag'i-nous, a. இடப்புவலியுள்ள 
ச௩துவலிக்குரிய. 

Lum-ba’go, 8. இடெபு, இடுப்புவலி. 
Lum’bal, wc | Lum bela £ இடப்புச்குரிய: 

பun'ber, s. பிரயோசனமற்றசாமான் 
கள், பலனற்றமரங்கள். 
yard, பலமரத்தொட்டிகள். 
as: timbers, &c., பலமரப்பட்டடை 
கள். 
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Lumber, 1.4. சzrமான்க௧ளைக்குழப்பமா 
ய்ப்போடுதல். 

Lum’'ber-room, s. sழிவுச்சாமான்களை 
வைக்குமறை, பண்டகசாலை. 

Lu'min-a-ry, 8. சுடர், விண்சுடர், வா 
னசோதிகள். 
as person, தருமப்பிரபலியன். 

Li’ min-ate, v. a. ல்க 
MEF UOTE GEO. 

Li-min-a'tion, 8. வெளிச்சமாக்குகை, 
மிதித்த 

Li'min-ous, a. பிரகரசமுள்ள, வெளிச் 
சமுள்ள, பிரபையான, சோதியுள்ள , 
தெளிவுள்ள. 

Li’ min-ous-ly, adv. பிரகாசமாய், தலா 
ம்பரமரய். 

Li'min-ous-ness, s. gett, வெளிச்சம், 
தெளிவு, பிரயை, அலக்கம், SHIT 
பை. 

Lump, s. கட்டி, திரளை, பிண்டம், அ 
ண்டு, மொத்தம், அம்பாரம். 
in the lump, ஏகலிதத்துக்கு, oar 
சட்கெகு, ஜரொட்டிக்கு, மொத்தமா 
ய், குழுக்காய், 

Lump, v. a. குவித்தல், தொகுத்தல், த 
ரட்டுதல். 

Lump’ish-ness, 8. குவியல், திரளை, பி 
ண்டம், கட்டி. 

Lump'y, a. குவியலான, பிண்டமான, 
கட்டிபட்ட. 

as dull, மந்தமான. 
LWna-cy, 8. சந்திரரோகம், சந்திரதோ 

ஷம், பைத்தியம், மாறாட்டம். 
Lu'nar-y, சந்திரனுக்குரிய, சந்திர 
ti a. os 

Li'nar, ¢ னுக்கடுதத. 
caustic, காடிக்காரம், ஆயக்கல். 
day, 9D, சந்திரபக்கம், சந்திரகலை. 
eclipse, சந்திரகிரகண ம. 
mansion, நரள்; ஈட்சத்திரம், சந்திர 
ரா. 
month, 08, தங்கள். 
month or year, சரக்திரமானம். 

Lu-na'ri-an, 5. சந்திரலோகவாச, £69 
ரமண்டலத்தான். 

Lina-ted, a. பிறைவடிவான, அத்தச 
ந்திரவடிவுள்ள. [ன். 

Li'na-tic, s. சக்திரரோகதி, பைத்தியகார 
Lu-na'tion, 5. சரந்திமாதம். 



LUS 

Lunch, ? சிற்றுண்டி, சிற்றுண, 

Luncheon, ft ‘ அஃ்குல்லி, பாதேயம், 
சோட்கோப்பு. 

Lune, s. பிறைவடிவம். 
Lungs, s. தரையீரல், வெள்ளீரல். 

complaint of, ஈழை, காசம், கயரோ 
கம், சயரோகம். 

Lu-ni-s0'lar, a. செளரசாட்திர. 
Lunt, 8. ace gi. 
Lune; 8. வழுவிவிழுகை, சரிந்துவிழு 
கை, சாய்ந்துவிழுகை. 
to leave in the lurch, மாச விடுதல், 

Lurch, 0. சரிந்துவிழுதல். 
Lurch’er, s. பதிவிருக்கெவன். 

& dog, பதிவிருக்கறெநாய், பதுங்கும் 
நாய். 

Lire, s. தாக்காட்டு, எய்ப்பு. 
Lire, v. a. இழுக்குதல், தாக்காட்டுதல், 

எய்த்தல். 
Lurid, a. மந்தாரமுள்ள, மனச்சஞ்சல 

முள்ள, இருளான. 
Lurk, v. n. eo dona, ஒளியிட்டிருத் 

தல், நழுவுதல், பதுங்குதல். 
as doubts, &c., பிடித்தல், தங்குதல், 
கொள்ளுதல். 

Lurk’er, 5. பதுங்கி, பதுங்கலன் , ஈழுவி. 
Lurk'ing, s. ஒட்டு, பதுக்கம், தழுவல், 

ஒதுக்கம், மறைவு. 
place, பதிவு, ஒதுக்கம், மறைவிட 
ம், அணை. 

Lus'cious, a. sசனிவான, தீம், பிரீதியு 
ள்ள, மிகுமதுரமுள்ள, இன்பமான. 
to be luscious, as fruits, sனிதல், தி 

தீதித்தல், மதுரித்தல். 
Lus'cious-ly, adv. மிகுமதுரமாய், தித்தி 

ப்பாய், மிகவின்பமாய். 
Lus'cious-ness, s. sனிவு, தித்திப்பு, மி 

குமதுரம், மாதுரியம். 
Lu-sd’ri-ous, 2 பகிடியான, விளையா 
Li'so-ry, & ¢ i @arar. 
Lust, s. தராசை, அரிச்சை, காமவிகா 

.் ரம், மோகம். 
Lust, v.n. இச்சித்தல்) காமித்தல், ஆசி 

தீதல். 
Lust’ful, a. இச்சையுள்ள, காமமுள்ள, 

கொழுப்பான, மதமுள்ள. 
Lust’ful-ly, adv. இச்சையாய், காமமாய், 

விகரரமாய், கொழுப்பாய். 
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Lust'ful-ness; s. sாமவிகாரத்தின்றன் 
மை, இ௫சை, காமம். 

Lust'i-ly, adv. காமாதுரமாய். 
Lust'i-ness, s. Dow, பலம், வைரம், உ 

ரம், கொழுப்பு. 
Lust'ing, s. இச்சை, ஆவல், விருப்பு, 

தாகம், அசை, எட்டை. 

Lus'trate, v. a. சத்திபண்ணுதல், செளி 
யச்செய்தல், புடயிடுதல், ஆராய்தல். 

Lus-tra/'tion, s. சத்தி, குற்றறிவிர்த்தி, 
ஸ்நானம். 

Lus'tre, s. மினுக்கம், ஒளி, சுடர், தல 
கசம், பிரகாசம், பிரபை, சோதி. 
of countenance, முsக்களை, முகச் 
சோபை, செர்தளிப்பு. 

Lus'tring, s. அமழுத்தமுள்ளப ட்பபெ்பு 
டைவை. 

Lustrous, a. சொதியுள்ள, பிரபையுள் 
ள, பகரமான, அலக்கமான. 

Lust'y, a. பலமுள்ள, வைரமுள்ள, 2 

ரத்த, பருத்த, புஷ்டியான. 
Lu-ta'ri-ous, a. சேறுள்ள, சேற்றில்வா 

முறை. 
Lu-ta'tion, s. (see Lute.) ீலைமண்செ 

ய்கை, செம்முகை. 
Lite, s. இன்னரம், வீணை, யாழ், நரம்பு 

க்கருவி. 
among chemists, செம்மும்மண். 
to play on the lute, eeணைவuாசரித்தல், 
தின்னரம்பாடுதல், ஈரம்புக்கருவிஇ 
யக்குதல். 

Lite, ». a. செம்முதல், சலைமண்செய் 
தல். 

Lit'er, s. விணைவாசிப்போன், நரம்புக் 
கருவியியக்குவோன். 

Lite’string, s. (see Lustring.) பட்டப் 
புடைவை, விணைஈரம்பு. 

Lu'tu-lent, s. சேறான, சேறுள்ள. 
Lux/ate, v. a. சளுக்குதல். 
Lux-a'tion, 8. சாக்கு, சந்துவிலகுகை, 

பொருத்துவிடுகை. 

Lux-u'ri-ance, Z செல்வம், சுகிப்பு, 

Lux-u'ri-an-cy,  § தழைவு,செழிப்பு, 
கெர்ழுப்பு. 

Lux-w'ri-ant, a. செழிப்புள்ள, மதர்ப்பு 
ள்ள, கொழுப்புள்ள. 

Lux-u'ri-ant-ly, adv. செழிப்பரய், மதர் 

Hund, கொழுப்பாய். 
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Lux-u'ri-ate, v. n. செழித்தல், தழைத்த 
ல், மதர்த்தல். 

Lux-u’ri-ous, a. கெல்லி, ௪ 
மபூரணமான, பணச்செருக்குள்ள. 
as lewd, srமமுள்ள. 
enjoyment, சsானுபவம், சுகசீவியம். 
man, செல்வன், சகஃவி. 
woman, செல்லி, சுக£ீவி. 

Lux-u'ri-ous-ly,adv. செல்விக்கையாய். 
Lux-u'ri-ous-ness, 8. செல்வம், செல் 

விக்கை, செழிப்பு, ஆடம்பரம், ௪ 

இ, புஷ்டி, Cleary. 
Lux'u-ry, 8. செல்வம்; பெருவாழ்வு, 

செழிப்பு; பணச்செருக்கு; சம்பூர 
ணம், செல்விக்கை. 
in food, போசனப்பிரியம். 
as lewd, இச்சை, காமம். 

Ly-cé'um, s. கல்லூரி, கழகம், கல்விச் 
சங்கத்தார். 

பyd'i-n, a. இன்போசையுள்ள. 
Lye, 8. சாம்பனீர்ச்சாரம். 

dyers, srr. 
washerman’s, zாரகீர், சாமம். 

Ly'ing, 8. ெப்பு, கெக்கை,யடுக்கை. 
as telling lies, பெொரய்சொல்லுதல், மி 
தீதியஞ்சொல்லுதல். 
spirit, மித்தியஆவி. 
in, பிள்ளைப்பேறு, பிரசூதிகை. 

Lymph, s. கிணரீர். 
Lym-phat'ic, s. dearer. 
Lym-phat'ic, a. நகிணநீருள்ள. 
Lymph’e-duct, s. நிணரீரோடும்ஈரம்பு. 
Lynx, 5. ASI a9. 
Lyre, 5. லீணை, யாழ். 
Lyr'ic, i 
rheiecal a. ‘ வீணைக்குரிய. 

Lyr'ist, 5. யாழ்ப்பாடி,யாழவல்லோன். 

M. 

Mac-ad'am-ize, v. a. மக்கிக்கற்பரப்பு 
தல், பொடிக்கற்படுத்தல். 

Mac-a-r0'ni, s. தேன்குழல்போன்றது, 

ஓர்பண்ணிகாரம், சிற்றுண்டி. 
a droll, சோமாளி., 

Mace, s. Pim ey, இராசாதிக்க 
தண்டம், தாயக்கோல். — 
the spice, வசுவாரி, சாதிபத்திரி, சா 
திப்பூ. 
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Mac'er-ate, v. a. குமைத்தல், ஊறவை 

தீதல், கரைத்தல், மெலித்தல், வாதித் 
தல், இலேசப்படுத்துதல். 
to be macerated, ஊறுதல், குழைத 
ல், மெலிதல். 

to bemacerated withwater,sரlைதல். 
Mac-er-a'tion, s. sரைவு, £ரணிப்பு, 

ஊறவைப்பு, மெலிவு. 
Mach/in-al, a. ஏக்திரத்துக்கடுத்த, இயர் 

திரத்துக்குரிய. 

Mach'in-ate, v. a. Gun @ S500, அருவ 
ங்கட்தெல், இட்டங்கட்தெல்,வயண 
ங்கட்டதெல், புணர்தல், மனோபாவ 
னைபண்ணுதல். 

Mach-in-a'tion, 8. உபரயக்க ட்டு, படா 
ந்தரம், விதண்டை, புணர்ப்பு. 

Mach'in-a-tor, 8. அர்யோசனைபண்ணு 
வே £ான், அருவம்பண்ணுவோன், பு 
ணர்ப்புக்காரன். 

Ma-chine’, s. கசுத்திரம், இயந்திரம், எந் 
திரம். 
to raise by a machine, நெக்குதல், 

Ma-chin'er-y, 8. சக்கரம், இயந்திரம், சூ 
£910, குத்திரவுறுப் பின்பொது. 

Ma-chin/ist, s. க௧குத்திரமுண்டுபண்ணு 
வோன், ஏந்திராப் பியா. 

Mac'i-lent, a. மெவிந்த, கொஞ்சலான, 
வற்றின. 

Mack’er-el, 8. ஓர்விதமின். 
Mac’ro-cosm, 8. அகAிலாண்டம், பிரமா 

ண்டம், சருவஅண்டம். 
Mac-la’tion,s. உயிர்ப்பலிசெலுத்துகை. 
Mac'u-la, s. மது, வடு, கறை, மாசு. 
Mac’'u-late, v. a. மறுப்படுத்துதல், கறை 

ப்படுத்துதல். 
Mac’u-late, d. sறையுள்ள, மறுவுள்ள, 

குற்றமுள்ள. 
Mac-u-la'tion, s. மனுப்படுத்துகை, = 

றை. 
Mad, | t பைத்தியமாக்குதல், 

v. a. So . 
Mad'den, உனமத்தமாக்குதல், 

மதிமயக்குதல். 
to enrage, கொபமுட்டெல். 

Mad, 4. உன்மத்தமான, பைத்தியமான. 
as enraged, மூர்க்கமான, வேகமான. 
dog, பேய்நாய், பைத்தியமாய். 
‘man, பைத்தியகாரன் , உன்மத்தன், பி 
ததன், மதிமயக்கமுள்ளோன், மத்தன். 
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Mad'am,s. லிருத்தை, முதிர்ந்தஸ்திறி, ௭ 
சமாட்டி, முதல்வி, மாட்டி, அம்மை. 

Mad'brain-ed, a. பைத்தியமுள்ள, பித்த 
ள்ள. 
as rash, வேகமுள்ள, மூர்க்கமுள்ள, 
உக்ெமுள்ள. 

Mad'cap, s. பித்தேறி, ர: 
Mad'der, s. சrரயவேர், இம்பூற 
Made, a. (see Make.) ள் 

சிருட்டிக்கப்பட்ட. 
Mad'e-fy, v. a. ஈரமாக்கல், ஊறச்செய் 

தல். 
Mad’-house, 8. உன்மத்தரைவைத்துப்ப 

ராமரிக்குஞ்சாலை, பித்துப்பரிகாரஸ் 
தானம். 

Mad'ly, adv. பைத்தியமாய், பித்தமாய், 
மதிமயக்கமாய்,கோபமாய்,எரிவாய். 

Mad'man, s. பைத்தியகாரன், பித்தன், 
மூர்க்கன். 

Mad'ness, s. பைத்தியம், உன்மத்தம், பி 

தீதம். 
Mag-a-zine’, 8. s௭ஞ்சியம், படைவீடு, 

ஆயுதசாலை,உக்ரொணம். 
for provisions, பண்டகசாலை, பண் 
டலீடு, பண்டாரசாலை. 
of powder, வெ।ஈமருந்துவைக்கும் 
லீடு. 
as apamphlet, பலகலைததிரட்டசமா 
சாபத்திரிகை, கல்விக்களஞ்சியம். 

Mag’got, 8. புழு; கருமி 
Mag'got-y, a. புழுநிறைந்த, ரொமிபிடி 

PS 
Ma’gi, s. (pl.) சாஸ்திரிகள், பண்டிதர். 

Ma'gi-an, s. சாஸ்திரி, பண்டிதன். 

Magic, 8. மரந்திறியம், தாந்திரியம், சா 
லம். 
its effects, ஸ்தூலவிம்பம், பேய்வித் 

தை. 
lantern, வினுததபிகை. 

Mag ic-al, a. மந்திரதந்திரத்துக்கதெத, 
சாலவித்தைக்குரிய. 
art, சத்துவித்தை, மாந்திரியவித்தை. 
circle, சக்கரம், இயந்திரம். 
influence or spell, 6. @, சாலம. 
tricks, சாலவித்தை. 
philter, வயம், வயெமருந்து, மாய 
ப்பொடி. 
pill, மராயக்குளிகை. 
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Mag'ic-al-ly, adv. மரயமாய், மாந்திரிய 
மாய், தாந்திரியமாய், 

Ma-gi'cian, s. கசலக்காரன்; மாயாவி, 
மந்திரவாதி, மாந்திரியன். 

Ma-gis'ter, s. Qராசரிறி, இராசேஸ்பர; 
அமரைத்தன்மை. 

Mag-is-te'ri-al, a. எசமானுக்குரிய, தத் 
அவழமுள்ள, த்க் மான, பெருமை 
யான, அகந்தையான, . மேட்டிமை 
யான. 

voice, கெம்பீரசத்தம், உன்னதநாதம். 
Mag-is-té’ri-al-ly, adv. எசமானுக்குரிச் 

தாய், தத்துவமாய், மேட்டிமையாய். 
Mag’is-tra-cy, 8. தரைத்தனம், அரைத் 

தனாதிகாரம், நியாயவிசாரணை, டீதிப 
ரிபாலனம். 

Mag’is-tral, a. அரைத்தனத்துக்குரிய. 

Mag'is-trate, s. #Aவசாரணைத்துரை, நி 
யாயாதிபதி, அதிகாரி. 

Mag'na-char'ta, s. தத்துவக்கட்டளைச் 
சட்டம், மகாகட்டளைச்சட்டம். 

Mag-na-nim’i-ty, s. மகத்துவம், மாட்சி 
மை,  மகாத்துமத்துவம், மனஆண் 

மை. 
Mag-nan’i-mous, a. மானமான, அபி 
மானமான, மகத்தான, கலங்காத, ஙி 
தானமான, தைநியமான. 

Mag-nan’i-mous-ly, adv. ovrனமாய், 2 
பிமானமாய், தைரியமாய். 

Mag'nate, s. oar sgl, குலமகன், மே 
ன்மகன், பிரபு. 

Mag-né'sia, 5. ஓர்மண், கரந்தமண். 

Magnet, s. காந்தம், ஊ௫ிக்காந்தம், கா 
ந்தக்கல், சும்பகம். 

Mag-net'ic, 4 க்க 
Mag-net’ic-al, ~ ன்மையுள்ள 

needle, காந்தவுசி, காந்தபைசாசம். 
Mag-net'ic-al-ly, adv. காந்தத்துக்கடுத்த 

தாய். 
Mag-net’i க்க 8. காந்தத்துவம். 
Mag'net-ism, 8. srந்தலியற்கைநூல், கா 

ந்தக்கவர்ச்ி, காந்தஈா்ப்பு, காந்தச 

த்து, காந்தத்துவம். 
animal, அகண்டாகாரவிருத்தி, பிரா 
ணவசியம். 

Mag'net-1ze,v. a. srந்தக்கவர்ச்சிகொடு 
த்சல், காந்தம்ஊட்டதெல், காந்தமாக 
கல. 
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Mag'ni-fi-a-ble, a. பருப்பிக்கக்கூடிய, 
புகழப்படக்கூடிய, 

Mag-nif’ic,  மகாபெரிய, மகத்து 
Mag-nif’ic-al, “ வமான, உன்னதமா 

ன, மகிமையான. 
Mag-nifi-cence, s. QJரஸ்தாபம், சிறப்பு, 

மகத்துவம், மகிமை, மேன்மைத்திறம். 
Mag-nif'i-cent, a. Aறப்பான, மகத்துவ 

மான, மகாதிறமையுள்ள, அலங்கார 
மான. 

to be magnificent, Apத்தல், பிரஸ்தா 
பமாதல். 

Mag-nif'i-cent-ly, adv. றப்பாய், மதி 
மையாய். 

Mag'ni-fi-er, 8. பருப்பிப்போன், புகழு 
் வோன், பாராட்டவோன், பாரிப் 

போன். 
asa glass, பூதக்கண்ணாடி. 

Mag'ni-fy, v.a. உயர்த்துதல், றெப்பித் 
தல், பாராட்டுதல், பிரஸ்தாபம்பண் 
ணுதல்,; மநிமைபண்ணுதல், மேன் 
மைப்படுத்தல். 
as exaggerate, பருப்பித்துச்சொல்லு 
தல், பாரித்துரைத்தல். 
as a microscope, பருப்பித்துக்காட் 
டுதல், தூலித்துக்காட்டுதல். 

Mag-nil’o-quence, s. vwதைவாக்கு, வி 
சித்திரப்பேச்சு, இடம்பவாசகம். 

Mag'ni-tide, s. அளவு, பருமை, பரும 
ம், மகத்துவம். 
as importance, முக்கியம், மேன்மை. 

Mag-no'li-a, s. ஒருமரம். 
Magpie, s. ஒர்குருவி 
Ma-hog’a-ny, 8. ஓர்மரம். 
Ma-hom'et-an, s. (see Mohammedan.) 

மகம்மதுமார்க்கத்தான், முகம்மதுசம 
யத்தான். 

Ma-hom’et-an, a. முகம்மதுமார்க்கத்தா 
னுக்குரிய, இஸ்லாமுக்குரிய. 

Ma-hom’et-an-ism, s. (see Mohamme- 
dism.) முகம்மதுசமயம்; முகம்மதும 
தம். 

Maid, சிறுபெண், கன்னிப்பெ 
Maid’en, “ t ண், வாலை, வேலைக்காரி. 
Maid’en, a. Aறுபெண்ணுக்குரிய. 
Maid’en-hood, கன்னிப்பருவம், 
Maid'hood, - , வாலைப்பருவம், ௧ 

ன்னிமை, சுத்தம். 
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Maid'en-like, a. Aறபெண்போன்ற, 
கூசசமுள்ள. 

Maid'en-li-ness, s. sன்னிமைத்தனம், 
கூச்சம், மரியாதை. 

Maid'en-ly, adv. கூச்சமாய், மரியாதை 
யாய், சறுபெண்போல. 

Maid’-serv-ant, s. வேலைக்காரி, கூலிக் 
காரி, பணிவிடைக்காரி. 

Mail, s. தவால், ( foreign.) அஞ்சல், தா 
ங்கல். 
bag, தீவாத்பை, அஞ்சற்பை. 
carrier, தவாற்காரன்,அஞ்சற்காரன். 
Coach, தவாற்பண்டி ,அஞ்சற்பண்டி. 
coat of, ரா, போர்க்கவசம், மெய்யு 
றை, 

Mail, v. a. போர்க்கவச௪ந்தரித்தல், அஞ் 
சலிலேபோடுதல். 

Main, 5. ஊனம், ஈனம், ஊறு, பங்கம், 
பழுது. 
maiming and stabbing, குற்று, வெ 
ட்ட, சேதனம். 

Main, v.a. காயப்படுத்தல், ஊறுபடுத் 
தல், ஊனமாக்குதல், பங்கப்படுத்த 
ல், உறுப்புக்குறைத்தல். 
maimed ears, மூளிக்காது. 
limbs, முடம், சொத்தி, 
lips, உதடறை. 
nose, மூக்கறை, 

Maim’ed-ness, s. ஊனம், உறுப்புக்கு 
றை, அங்கபங்கம். 

Main, 8. வலி, உரம, உற்சாகம், பிரதா 
னம், மொத்தம். 
as ocean, சமுத்திரம். 
in the main, பெரும்பாலும். 
as continent, தேசம், கண்டம். 

Main, a. பிரதான, வவிமையான, வல் 
லமையான, தத்துவமுள்ள, தலைமை 
யான. 
object, முக்கயமானகாரியம், தலை 
மையானகாரியம். 

Main'-brace, 8. - பருமற்கயிறு, வேர்க்க 
யிறு. 

Main’ ‘-guard, த தலைக்காவல், முதற்கா 
வல். 

Main'-land,s.sண்டம்,திவல்லாததேசம் 
Mainly, adv. பிரதானமாய், முக்கியமா 

ய், மிகுதியாய், வலிமையாய், தலை 
மையாய், 
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Main'mist, s. sப்பலிற்றலைப்பாய்மரம், 
முதற்பாய்மரம். 

Main'prize, s. பிணைச்சீட்டு, 
Main'sail, s. பெறியகூறைப்பாய், பரு 

மனிற்பாய். 
Main-tain’, v.a. ஆதரித்தல், பராமரித்த 

ல், தாபரித்தல், பிழைப்பூட்தெல், தா 

ங்குதல், நிறுத்துதல். 
a claim in law, வழக்குச்சொல்லிஸ் 
தாபித்தல். 
an opinion, பிடித்தல், கொள்ளுதல், 

பற்றுதல். 
to hold or support tenaciously, 4 

லைநிற்றல், அழுத்துதல், சாதித்தல், அ 
CHEN, தனாஅமறிறுத்தல், பிடிவாதம்ப 
ண்ணுதல். 
respectability, vrrனமாய்நடந்துகொ 
ள்ளுதல். 
one’s self, srara Osa, பிழைத்தல். 

Main-tain‘a-ble, a. sராங்கக்கூடிய, தா 

பரிக்கக்கூடிய, காக்கக்கூடிய, நிறு 
தீதக்கூடிய. 

Main-tain’er, s. ஆதரிப்போன், பால 
னன். 

Main‘te-nance, 8. பிழைப்பு, தவனம், 
நிருவாகம், தாபரம். 

Main'top, s. பெரும்பாய்மர துனி. 
Maize, s.சோழம், சோழன், சொன்னல். 

red maize, பவளச்சோழம். 
Ma-jes'tic, மகத்தான, மேன்மை 
Ma-jes'tic-al, ~ ர மகிமையு 

ள்ள. 
Ma-jes'tic-al-ly, adv. மகத்தாய், மேன் 

மையாய், இடம்பமாய். 
Ma-jes'tic-al-ness, 8. மsத்து, மேன்மை, 
Qe wu. 

Maj’es-ty, s. மகத்துவம், மகிமை, பிர 
ஸ்தாபம், மேன்மை, மேம்பாடு, அதி 
சங்கை, அரசன்முதலோராதிக்கப்ப 
ட்டம். 

Ma'jor, s. ஒரதிகாரவுத்தியோகஸ்தன், 
படைத்தலைவரிலொருவன். 
in logic, பிரதமபாதம். 

Ma/jor, a. மகா, உத்தம, பிரதான. 
Ma-jor’i-ty, s. மிகுதி, கதித்தபங்கு. 

as age, பக்குவமானவயசு, பிராயகா 
லம். 
in rank, சிரேஷ்டம். 
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Make, 8. உருபு, சாங்கம், சாயல், வடி 
வு; ஆசாரம். 

Make, v. 4. படைத்தல், பண்ணுதல், 
உண்டாக்குதல், செய்தல், இழைத்த 

ல்; இயற்றுதல், சிஷ்டித்தல், குயிற் 
றல். 
broth, சாறுவைத்தல். 
effort, பிரயாசப்படெதல், பாபெடுதல், 

தெண்டித்தல். 
excuses, சாட்டுச்சொல்லுதல், போ 
க்குச்சொல்லுதல். 
fast, இறுக்கிக்கட்தெல், பந்தித்தல், 

தெற்றல். 
game, சரசங்காட்தெல், பரிகாசம்ப 
ண்ணுதல். 
good, சரிக்கட்டுதல், திரப்படுத்தல், 
நிறுத்தல், நிறைவாக்கல், உத்தரவாத 
ம்பண்ணுதல். 
ink, மைகூட்டெதெல், மைசேர்த்தல். 
known, அறிவித்தல், பிரசித்தப்படுத் 
தல், தெளிவித்தல், பிரசங்நித்தல். 
land, கரைகாணுதல். 
objection in law, Jசகுசொல்லுதல், 
தடங்கல்சொல்லுதல், தடுத்தல். 
much of, பாராட்டுதல், கொண்டாடு 
தல், பருப்பித்தல். 
off, தப்பியோடுதல், விலகுதல், வழு 

வுதல். | 
oath, சத்தியம்பண்ணுதல், ஆணை 
கொடுத்தல். 
out, அறிதல், wi OSE O50, தெளி 
தல். 
pills, balls, &c., Aரட்டெதல், உருட் 
Osa, குனிகையாக்குதல். 
a decision, தீர்ப்புக்கட்டுதல், தர்மா 
னித்தல், முடிப்புக்கட்டதெல். 
proficiency, தேறுதல், தேற்றமடைத 
ல், தெளிதல். | 
by sewing, தைத்தல், அன்னுதல். 

preparation, சேகரம்பண்ணுதல், மு 
ஸ்திப்பாக்கல், ஆயத்தம்பண்ணுதல், 
பிரயத்தனம்பண்ணுதல். 
pretence, சாட்டிக்கொள்ளுதல், மா 
ரிசம்பண்ணுதல். 

ready, ஆயத்தம்பண்ணுதல், முஸ்தி 
ப்பாக்கல். 
up, சேர்த்தல், கூட்தெல், திரட்தெ 
ல், இராசிப்படுத்தல். 
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up weights, சரிக்கட்டுதல், Jamar 
O50, இடைகட்டுதல். 
water, சறுநீர்விடுதல், சலம்விடுதல், 
சலவாதிசெய்தல். 
words, பிதற்றுதல், மிகப்பேசுதல், ௮ 
லப்புதல். 
a mark, குறித்தல், கைக்£றிடுதல். 
a memorandum, ஞாபகக்குறிப்பெ 

முதுதல். 
a sign, குறிப்புக்சாட்தெல், பயில்கர 
ட்டதெல், சைகைகாட்டுதல். 

a show of greatness, sணிசங்காட் 
Osa, பிலுக்குக்காட்டெல், பெருமை 
Eri Oso. 

an offering, sாணிக்கைகொடுத்தல், 
பலிசெலுத்தல். 
an exhibition, Caw க்கைகாட்டுதெல், 
இடம்பம்பண்ணுதல். 
one great, or illustrious, sணிசப்படுத் 

அதல், மேற்படுத்தல், ஆட்படுத்துதல், 
தலைப்படுத்துதல், 
the shore, s@rwent sa, கரைசே 
ர்தல். 
allowance in one’s favor, esas 
கொடுத்தல். 
the best of a little, Puralssa, ௮ 
திபாவனைபண்ணுதல். 
an explosion, வெட।டத்தல். 
a wry face, முகத்தைச்சழித்தல், மு 
கங்கொடுகுதல். 
one responsible, பெொறுப்பித்தல், ௪ 
மர்த்துதல், உத்தரவாதியாக்கல்: 

garden beds, பரத்திகட்டுதல், பதி 
போகுதல், அலவாலமிடுதல், 

Make, v. n. இயங்குதல், செல்லுதல், ப 
வித்தல், 

Make'péace, 8. s@acer, சமாதானம்ப 
ண்ணுவோன். 

Mak’er, 8. செய்தவன், உருவாக்கினவ 
ன், கர்த்தன். 

of all things, பறைத்தவன், சிருட் 
டிகன், கருத்தன், சிஷ்டிகர்த்தா. 

Make'weight, 8. உட்படி) கட்டளைக்க 
ல், சமநிறைக்கல். 

Making, s. உருவரக்குகை, உண்டாக் 
குகை. 
in composition, கொப்பு, யாப்பு. 
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Mal-ad-min-is-tra’tion, 8. ப7rமரிப்புத 
தாழ்ச்9ி, தகாதவிசாரிப்பு, கெட்டஆ 
ரூகை, ௮சட்டையானபாலனம். 

Mal’a-dy, s. வியாதி, ரோகம்; நையல், 
பிணி. 

Mal’a-pert, a. ot nacho: முரண் 
டான. 

Mal wpers Bedi; 8. அடுக்கி, முரண்டு, 
தறுகுறும்புத்தனம், அவமதிப்பு. 

Ma-la/ri-a, 8. sச்சுக்கரற்று, விஷக்கர 

Dm. 
Mal’con-tent, s. அரசாட்சிக்குரம்மிய 

மற்றவன், நிரம்மியபிரசை. 
Male, s. ஆண், ஆண்பால், பூமான். 

in botany, rj ஆண்பூண்டு. 
Male, a. ஆணுக்குரி ய, கத் | 

த, புருடத்தவ. 
screw, சுரியாணி, 

female screw, சரை. 

trees, அண்மாம். 

Mal-e-dic'tion, 8. சபதம், சாபம், தி 
மொழி, திட்டி. 
to utter malediction, சாப மிதெல், ௪ 
பித்தல். 

Mal-e-fac’tion, s. குற்றம், துரோகம். 
Mal-e-fac’tor, s. குற்றவாளி, துரோகி, 

பாதகன். 

Ma-lev’o-lence, s. சற்குணம், அட்டத் 
தனம், வன்மம், பகை, விரோதம். 

Ma-lev'o-lent, a. அட்டத்தனமான, அ. 
ற்குணமான, வன்மமுள்ள, அயர்வரு 
விக்கத்தக்க, தய 

Ma-lev’o-lent-ly, adv. வன்மமாய், வி 
ரோதமாய்,தட்டத்தனமாய்,£ங்காய். 

Mal'ice, s. வன்மம், அபிகரயம், எரிவு, 
பதை, எரிச்சல், பபெகை, வயிரம். 

Ma-lic'ious, a. வன்மமுள்ள, பகைசா 
தஇக்றெ, எரிச்சலுள்ள, பொறாமையு 
ள்ள, சலஞ்சாதிக்றெ. 

Ma-lic’ious-ly, adv. வன்மமாய், பகை 
யாய், தீராவிரோதமாய். 

Ma-li'cious-ness, 8. வன்மம், எரிச்சல், 

பகைமை. 
Ma-lign’, v. a. அவதூறுபண்ணுதல், அ 

ஷணித்தல்; எள்ளுதல், பகைசாதித் 
தல், வன்மஞ்சாதித்தல். 

Ma-lign’, a. எரிச்சலுள்ள, பகையான. 
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Ma-lig'nan-cy, வன்மம், வைராக் 
Ma-lig'nant, தியம், தீராப்பகை. 
Ma-lig'nant, a. வன்மமுள்ள, பகையுள் 

ar, வைராக்கியமுள்ள, விரோதமுள் 
ar, கொடிய. 
disease, கொடியவியாதி, அட்டரோ 
கம், ஆறாரோய். 

person, தீயன், துரோகி, துட்டன், 
வஞ்சகன். 
spirit, துட்டப்பசாசு, கூளி. 
words, advice, &c., தீச்சொல், சுடி 

சொல், கெடும்புத்தி, தீப்புத்தி. 
influence of a planet, Sraப்பிடை, 
இரக தோஷம், கரகதீமை. 

Ma-lig'nant-ly, adv. பகையாய், எரிச்ச 
லாய், ஈஞ்சுக்குணமாய், வஞ்சமாய். 

Ma-lign'er, s. பகைசாதிப்போன், து 

ரோகி, அவதூறுபண்ணுவோன், வ 
ன்மஞ்சாதிப்போன். 

Ma-lig’ni-ty, s. sகிமை, கொடுமை, வ 

ன்மம், நச்சுக்குணம், துட்டத்தன 

ம்; வன்கண்மை. 

Ma-lign'ly, adv. கெடும்பரய், வன்மமா 
ய், பகையாய். 

Mall, s. வல்லீட்டுக்குற்றி, கொட்டாப் 
Hae, கொட்டான். 
as walk, சாலை, சாயைப்பாகை. 

Mall, v. a. மரமத்திகையால்மோதுதல். 
Mal-le-a-bil'i-ty, s. ssடாகுந்தன்மை, 

பரக்குந்தன்மை. 

Mal'le-a-ble, a. தகடாக்கக்கூடிய, தட் 
டிநீட்டக்கூடிய. 
work, கொட்டுவேலை, தகட்டுவெலை. 

Mal'le-ate, va. கொட்டுதல், நீட்டு 
தல், தகடாயடித்தல், SOSH. 

Mal-le-a'tion,s. சொட்டுகை, தட்டுகை, 
தகட்கை. 

Mallet, s. கொட்டன், கொட்டுவான், 
கொட்டான், வல்லீட்டுக்குற்றி, கொ 
ட்டாப்புளி, மத்திகை, மரமத்திகை. 

Mal'low, ws Ne | 

Mal'lows, we அத்ிச்செடி, 

Mal-prac'tice, s. sSன்னடை , அற்பழச் 
கம், துரப்பியாசம். 

Malt, s. வேகவைத்தவாற்கோொதுமை,வா . 
ற்சோதுமைப்புழுங்கல். 

Malt, v. வராற்கோதுமைபுமுக்குதல். 
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Mal-iréat', v. a. இகமுதல், கிக்தித்தல், 
அவமாய்்£டச்துதல்; அமானமாய்௩ட 
தீதுதல், கேடாய்டடத்துதல், தகாமை 
யாய்ஈடத்துதல். 

Mal-tréat'ment, s. இகழ்ச்சி, அவமதி, 
நிந்திப்பு, அவபாவனை. 

Mal-ver-sa'tion, s. தன்ன டை, தடை, 
இழிவானநடை, தீகா£டை. 

Mam, அமமா, அம்மனை, மாதா, 
Mam-ma, sf தாய், ஆயி. 
Mam-ma'li-a, s. (pl.) பரலுண்றெ£வி 

கள், தன்ணியமுண்டுவளரும்பிரா 
கள், முலையுள்ள£விகள். 

Mam'met, 8. பொம்மை, பாவை, உண் 
ணாப்பிள்ளை, பிரதிமை. 

Mam'mi-fer, 8. முலையுள்ளது, ஸ்தன் 

னியை, தன்முள்ளது. 
Mam-mif’er-ous, a. பால்கொடுத்துவள 

ர்க்கிற, முலையுள்ள, . சராயுசத்துக்க 
டுத்த, தன்னியூட்டுறெ. 

Mam’mi-form, Py: சிலீமுகம்போன்ற, 
Mam'mil-la-ry, ££ முலைபோன்ற, ( 

லைக்குரிய, முலைக்காம்புபோன்ற. 
Mammon, 8. ஐசுவரியம், தனலட்சுமி, 

திரவியம், மம்மன், (Gr. ) 
Mam'mon-ist, s. இரவியஞ்சேர்ப்போ 

ன், லெளகேன், அரத்தாதுன். 
Mammoth, s. யrரளியானை, RIA GS. 

Man, s. மனுஷன்; திப், ஆண்ம 
கன், ஆடவன். 
like, ஆண்டகை, ஆண்மை. 
and woman, ஸ்திரிபுருடர், sree 
கள், புருடாங்கனை. 
of business, srாரியகாரன், காமியபா 
கன், SMM us Ly Gow oor. 
of God, தேவதாசன், தேவதொண் 
டன், தேவபத்தன். 
of war, போர்க்கப்பல், யுத்தக்கப்பல். 

Man, v. a. ஆட்சேர்த்தல், 
to fortify, அரணாக்குதல். 
to guard, ஆட்காவல்வைத்தல். 

Man'a-cle,s.கைவிலங்கு, கரத்தளை,கை 
த்தளை, கைமாய்ச்சி, கைக்குட்டை. 

Man'a-cle, v. a. கைபிணைத்தல், கைவி 
லங்குபூட்கெல். 
before, முன்கட்டெெகட்டுதெல். 
behind, sையைப்பின்னேகளைச்தல், 
பின்கட்டக்கட்டுெல். 

P3t 
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to be manacled, meseu_ Qowran so, 
OE OTE A Ly CO BS. 

Man'a-cles, s. (pl.) aைவிலங்கு; கை 
Ester, கைமாயச்9 

Man'age, s. செலுத்துகை, ஆளுகை, ப 
யிற்றுகை. 

Manage, v. 4. rLப்பித்தல், காரியப்ப 
டுத்தல், பராமரித்தல், செய்தல், இய 
ற்றுதல், நடத்துதல், கையாளுதல். 

a family, குடித்தனஞ்செலுத்துதல், இ 
ல்லறம்நடத்தல். 
by tact, சமர்த்தாய்டத்துதல். 

Man'age-a-ble, a. sாரியப்பட க்கூடிய, 
ஈடப்பிச்கக்கூடிய, இயற்றப்படக்கூ 
டிய, ஆளப்படக்கூடிய. 

Man'age-ment, s. சாரணை, நஈடப்பி 
ப்பு, பராமரிப்பு, செய்கை. 
skilful, பரரமரிப்புத்திறம், சாமர்த்தி 
யம், காரியவல்லபம். 

Man'a-ger, s. sடத்துநறவன், கருத்த 
ன், காரியகாரன், எசமான், காரியது 
ரந்தரன், முகாமைக்காரன். 
as economist, Aிருவாகி, காரியபாகி, 
காரியக்கெட்டி. 

Man'age-ry,8. ஆணாகை, ஈடத்துகை, வி 
' சாரிக்கை, நிருவாகம். 
Ma-na'tion, 8. புறப்படுகை, பாய்கு 

கை, பிறஸ்தானப்படுகை. 
Man’ci-pate, v. 4. gp மையாக்குதல், க 

“Ose. 
Man-ci-pa'tion, s. அட மைத்தனம், கட் 

டுப்பாடு. 
Man’ci-ple, s. உகீகரொணக்காரன், மே 

ல்விசாரிப்புக்காரன். 
Man-da'mus, s. கட்டளை, நிருபம். 
Man'da-ta-ry, பிணையாளி, கட்ட 
Man'da-to-ry, os Satna pink 
Man'date, s. கட்டளை, ஆணை, நியமம், 

தத்துவம், பிரமாணம். 

Man'di-ble, s. அலகு, கவுள், கொடிறு, 
தாடை, கதுப்பு, ழவாயலகு. 

Man-dib'u-lar, a. அலகுக்குரிய, கதுப் 
புக்குரிய. 

Man'drakes, s. தரசாயீம்செடி; ( Heb.) 
Man'du-ca-ble, a. மெல்லக்கூடிய, ௮ 

சைவெட்டக்கூடிய. 
Man’du-cate, ». a. மெல்லுதல், சப்பு 

தல். 
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Man-du-ca'tion, s. மெல்லுகை, சப்பு 
கை, கறிக்கை. 

Mane, 8. diரரோமம், பிடர்மயிர், ௨ 
ளை, குசை, கேசம், கூந்தல். 

Man’-éat-er, 8. sரமரமிசபட்சணி, சா 
ட்கூவி, அக் 

Man'ed, a. பிடரோமமுள்ள. 
Ma'nes, 8. திர், சவம்; பிணம். 
Ma-neii'ver, நடப்பிப்பு, விசார 
Ma-noei'vre, pa ¢ ணை, பராமரிப்பு, சா 

மர்த்தியமாய்௩டத்துகை. 
of soldiers, படைபயிற்சி, யுத்தாப்பி 
யாசம். 

Ma-nei'ver, சாமர்த்தியமாய்நட த் 
Ma-noei'vre, —— படைபயிற்ற 

ல், சரமம்பழக்குதல். 
Man'ful, a. ஆண்மையான, தைரியமா 

or, திடாரிக்கமுள்ள, அபிமானமு. 
ள்ள, ஒர்மமுள்ள. 

Man'ful-ly, adv. ஆண்மையாய், வீரமா 
ய், தைரியமாய். 

Man'ful-ness, 8. ஆண்மை, தைரியம், தி 
டம், மனவலி. 

Mange, 8. விலங்கின்சொறி, குட்டை, 
' பொருக்கு, இரங்கு. 
Man’ger, s. vாட்டுத்தொட்டி, முன்ன 

ணை, புற்றொட்டி. 
Man’gi-ness, s. சொறித்தன்மை, குட் 

டத்துவம். 
Man’gle, 3. புடைவையமுத்தமிடுமியர் 

திரம். 
Man’gle, v. a. கொத்தரிதல், சின்னபி 

ன்னப்படுத்துதல்,தகர்த்தல், தண்டித் 
தல், புடைவையமுத்தம்பண்ணுதல். 

Man’gler, s. ன்னபின்னப்படுத்து 
வோன், கொத்தரிவோன், அசமழுத்து 
வோன். 

Man’go, s. மா, மாமரம், மாங்காய், 
young fruit, வடு, பிஞ்சு, 
fruit, மாம்பழம், மாங்காய். 

tree, மாமரம், குதம். 

Man'go-n¢l, 8. கஙலெறியுமியக்கிச்ம்: 
Man'goose, 8. Gi, ஈகுலம். 
Man'gy, a. சொறியுள்ள, அசறள்ள. 
Man’-hat-er, 5. நரபகைஞன். 

Manhood, s. ஆண்மை, புருடத்துவம், 
வீரம்; தைரியம், ஓர்மம்; மனிதத்துவ 
ம்; ஆடவத்துவம். 
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Ma'ni-a, s. பைத்தியம். 
Ma'ni-ac, 8. உன்மத்தன், பித்தன், ous 

தியகாரன், மதிமாறாட்டக்காரன். 
Ma/ni-ac, a. மதிமாறுட்டமுள்ள, பை 

தீதியமுள்ள. 
Man'i-fest, s. ஏற்றுமநிச்ட்டு, 
Man’i-fest, பிரசித்தபத்திறிகை, 
Man-i-fest’o, “ f விளம்பரம், இராசவி 

ளம்பரம், கூறுகை, விளக்கம். 
Man’i-fest, v. a. துலக்குதல், வெளிப்ப 

டுத்துதல், காட்கதெல், பிரசிச்தப்படுத் 
அதல், தெளிவித்தல், விளக்குதல், 

Man'i-fest, a. வெளியரங்கமான, திட் 
டமான, பராசியமான, பிரரத்தமா 
ன; அலக்கமான, வெளிப்படை 
யான, வெளியான. 
to become manifest, தெளிதல், வெ 
ஸளியாதல். 

Man-i-fest-a'tion, s. பிரசன்னம், சாட் 
A, செளிவிப்பு, பிரசித்தம். 

Man-i-fest'i-ble, a. வெளியாகக்கூடிய. 
_ Mani-fest-ly, adv. செஸிய, வெளியா 

ய்; வெளியரங்கமாய், தெளிவாய், 
வெளிப்படையாய். : 

Man‘i-fest-ness, 8. துலக்கம், விளச்சம். 
Mar@i-fold, ¢. பன்மையான, பல, வி 

விதமான, பற்பல, விகற்பான, நானா 
விதமான, அனேக. 

Man'i-fold-ly, adv. srனmவிதமாய், ௮ 
னேகமாய். 

Man'i-fold-ness, s. அனேகம், பற்பல 
விதம்; ஈானாவிதம், விவிதம். 

Man'i-kin, 5. குள்ளன், குட்டையன், 
வாமனன், வாமன். 
artificial, sரபாவை. 

Man'i-ple, s. சறங்கை. 
of soldiers, சிற்ப ட்டாளம். 

Ma-nip'u-lar, a. சிறங்கையுள்ள. 
Ma-nip-u-la‘tion, s. கைவினை. 
Man-kind’, s. மனிதசாதி, மானுடப்பிற 

ப்பு, மன்பதை. 
Man'like, a. மனிதன்போன்ற, மனுப் 

போன்ற, ஆண்மையான. 
Man'li-ness, s. தைரியம், வீரியம், தி 

டாரிக்கம், ஆண்மை, மானுஷியம். 
Manly, a. ஆண்மையுள்ள, அணுவமு 

ள்ள, தைறியமான. 
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VOICE, ஆண்டகைவாக்கு , தைரியவா 
க்கு, ஆண்குரல், 

Man'ly, adv. . ஆண்மையாய், தைரிய 
மாய், புருடத்துவமாய், 

Man'na, s. இஸ்ரவேலருக்குத்தேவனரு 
ளியவானாகாரம், மன்னா. ( Heb. ) 

Man’ner, s. வதம், மாதிரி, பழக்கம், பி 
ரகாரம், போக்கு; முறை, தகைமை, 
தன்மை, வகை, வயணம், மேரை, 
of life, சமனம், வரத்துப்போக்கு, ௪ 
ஞசாரம், நடமாட்டம். 

as mien, தோற்றம், கோலம், சாயல், 
சாங்கம், மேரை, கோப்பு. 

Man'ner-ism, s. கொண்டகொள்கை, 
கொண்டகோலம், கோட்பாடு, பிடி 
தீதபாங்கு. 

Man'ner-ist, s. சன்கொள்விடாதவன். 
Man’‘ner-li-ness, s. மரியாதை, உபசர 

ணை, நாகரீகம். 
Man'ner-ly, a. £த்துவமான, ஆசாரமா 

ன, ஒழுக்கமுள்ள, உபசாரமுள்ள, நா 
கரீகமான. 

Man'ner-ly, adv. ஆசாரமாய், நாகரீகமா 
ய்; மரியாதையாய். 

Man'ners, 8. (pl.) ஆசாரம், கடை, பழ 
க்கம், ஒழுக்கம், ஆசாரோபசாரம். 

Man'nish, a. ஆண்ட கமையுள்ள, தைரி 
யழமுள்ள, வீரமுள்ள. 

Man-of-war', s. பெர்க்கப்பல். 

Manor, $. உம்பிளிகச்கையாட்ி, பட்ட 
தாரிக்குக்கிடைத்தஉம்பிளிக்கை. 

Ma-no'ri-al, a. உம்பிளிக்கைக்குரிய. 
Manse, 8. SQ, குருவாகரம், குருவா 

சம் 
as farm, கமம், விளைபுலம். | 

Man'sion, s. தங்குமிடம், இரகம், வீடு, 
வாசஸ்தலம், அலையம், மாழிகை. 

Man'sion-house, 8. கு।௭யிருக்கும்விடு, 

கடனை. 
Man'slaugh-ter, s. ஆட்கொலை, நரகொ 

லை, ஈரகத்தி. 
Man'-slay-er, s. ஆட்கொலலி, நரகாத 

கன், மனுஷகொலைகாரன். 
Man’-stéal-er, s. srசொோரன், மனுக்கள் 

வெடுப்போன். 
Man’-stéal-ing, s. ஆட்களவு, நரசோரமம். 
Man’tel-et, 
Wn & மக ளீர்றெஉத்தரீக்ம். 
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Man'tle, s. உத்தரீகம், அங்கவஸ்திரம், ௭ 
காசம், மெய்ப்படாம், சால்வை. 

Man'tle, v. a. மறைத்தல், மூதெல், போ 
ர்த்தல், கவித்தல். 

Man'tle, v.n. பரம்புதல், லிரிதல், ௮௧ 
லுதல், படருதல். 
to revel, sளித்தல், மதிழ்தல். 

to scum over, ஆடையிடித்தல். 
Man'tu-a; s. மகளீர்போர்வை, மகளீர்கு 

ப்பாயம். 
Man’tu-a-mak’er, s. மகளிர்போர்வையு 

ண்டுபண்ணுபவன், குப்பாயநதைப் 

பொன். 
Man’u-al, 5. பத்ததி, கைமுறை, கைவ 

ழக்கப்புத்தகம், கையேடு. 

a service book ofthe Romish church, 

பிராத்தனைப்புத்தகம். 

Man'u-al, a. சைப்பாடுள்ள, கைவேலை 
க்கடுத்த, கைவழக்கமுள்ள. 

arts, கைத்தொழில், கைவினை. 
labor, கைவேலை, கைத்தொழில். 

Man-u-duc'tion,s. souலாகுகொடுக்கை, 

வழிகாட்டுகை. 
Man-u-duc’tor, 8. unser, பாணன. 

Man-u-fac’to-ry, s. sமமாலை, காருகசா 
லை, வினைசெய்யிடம். 
by a company, கூட்டுத்தொழில்பயி 
விடம், கூட்வெத்தகர்கமம்சாலை. 

Man-u-fac'ture, s. srரருகம், கைவினை, 
கைத்தொழில். 
the thing made, செயற்கைப்பொரு 
ள், கைவினையாலானது. 

Man-u-fac’ture, v. a. இயற்றுதல், இழை 
த்தல், உண்டாக்குதல், ஆக்கல். 

Man-u-fac’tur-er, 8. கம்மியன், வினைஞ 
ன், காருகன், கைவினையாளன். 

Man-u-mis'sion, s. றையிட்டம், வி 
தலை, சிறைமீட் 9. 

Man-u-mit’, v. a. உரிமைவிடதெல், இட் 
டமாக்குதல், விடதெலையாக்குதல். 

Ma-nar'a-ble, a. செழிப்பிக்கப்படக்கூ 

டிய, பசளைபோடப்படக்கூடிய, செ 
ய்கைபடக்கூடிய. 

Ma-niire’, s. எர, பசளை, உரம். 
Ma-nire’, v. a. எருப்போடுதல், உரம் 

பொடுதல்,செய்கைபண்ணுதல், பண் 
படுத்தல், சுிப்படுத்தல், ர 

குதல். 
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Ma-nir'er, s. எருப்போடுவோன்; பச 
ளையிடுவோன் , உரம்போடுவோன். 

Man'u-script, s. கையெழுத்துப்பிரதி, 
கையெழுத்துப்புத்தகம். 

Man'u-script, a. ல ஜில் கை 
யெழுத்தான. 

Ma'ny, s. கூட்டம், திரள், மிகுதி, சங் 
கம், அனேகம். 

Many, a. டல, அனேக, மிகு, நானா, 
எராளமான. 
colored, பலவன்ன, அனேகநிறமா 
ன, பலநிற, 
headed, பலதலையுள்ள. 
persons, பலர், அனேகர், மிகுசனம். 
things, பலபொருள், திரள், பலபண் 
டம், நானாவகைப்பொருள். 
times, பலமுறை, அனேகமுறை, ப 
லதரம, பலகால. 

Ways, பலவகை; பலவிதம், பலவழி 

Map, 8. படம், சித்திரப்படம், கிழி. 
of the world, உலகப்ப்டம். 

Map, »v. a. படமெழுதுதல் , சித்திரித்தல். 

Map’per-y, s. படமெழுதுகை, சித்திரம் 

வரைகை. 
Mir, 5. sஈஷ்டம், கேடு, 

Mir, 1.4. கெடுத்தல், பழுதாக்கஷ . 

தைத்தல், கறைப்படுத்தல். 

as white ants, sறையான்கட்கதெல், 
செல்லுப்பிடித்தல், சதலரித்தல். 
as moths, worms, &c¢., புழுவெட்ட 

ல், புழுவரித்தல், புழுக்குற்றுதல்., 
Ma-raud’, v. n. பறிக்கத்திரிதல், சோர 

ஞ்செய்யத்திரிதல், கொள்ளையிடத்தி 

ரிதல், குறையாடத்திரிதல்..., 
Ma-raud’er,s. கொள்ளைக்காரன், குறை 

யாடுவோன். 

Ma-raud’ing, s. கொள்ளையாடுகை, சூ 
றையாட்டம். 

Mar'ble, s. வெண்கல், மாக்கல், சலவை 
க்கல், வன்னக்கல், 
black, அஞ்சனக்கல், கருங்கல். 
variegated, வரால்வயிறன்கல், பல 
வன்னக்கல், பலநிறவரிக்கல். 
a little ball, கேரலி, கழங்கு. | 
to play with, கொலிவிளையாட்டு, கழ 
ங்காட்டுி 

Mar'ble, ». a, Lபலவன்னமாக்கல். 
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Mar'ble, a. வெண்கல்லினாற்செய்த,பல 
QI GOT GOT LOM GOT 5 கடினமான ,வைரமான. 
marble paper, vadmepe_owan@ 
தம், vAacroTEsOSTA. 

March, s. பங்குனிமாதம், பார்க்குனம். 
as progression, பெயர்ச், நடை, 
போக்கு, செலவு. 
of soldiers, அணிகடை,படையெழு 
$A, படைபோகுகை. 

March, v. a. பவனிசெலுத்துதல், சாரி 
போக்குதல், படையேற்றுதல், சாரி 

விடுதல், படையெழுப்புதல். 
March, v.n. பவனிபோதல், உலாப்போ 

தல், சாரிபோதல், படையெடுத்துப் 
Curse. 
off or out, பெயர்தல், திரும்புதல், வ 
க்கிரித்தல். 

March’er, s. தெசாந்தங்காப்போன், தே 
சாந்தகாவலன், துறைகாப்பொன், £ 
மையின் எல்லைக்காவலன். 

March’es, s. (pl.) எல்லைகள், அந்தங்க 
ள், சீமையின் எல்லைகள். 

Marching, s. படையெழுச்சி, படை 
செல்லுகை, பவனி 

Mar'cid, a. மெலிந்த, நோய்ஞ்சலான, 
வாடின, ஒஞ்சட்டையான. 

Mare, s. பெட்டைக்குதிரை, கோளி 
கை, வடவைக்குதிரை, பெண்குதி 
ரை. 
nightmare, அமுக்கன். 

Mar’gin, 8. ஒரம், விளிம்பு; அருகு; க 
ரை, பக்கம், எல்லை, பிராந்கம். 
of a well, Sணற்றோரம், கூவற்சுவர், 
கற்கட்டு. I 

Margin, v. a. ஓரம்விடுதல், ஓரங்கட்டு 
தல், விளிம்புகட்தெல், எல்லைகட்டு 
தல், கரைகட்தெல். 

Mகr'gin-al, a. ஓரத்திலுள்ள, அருகிலெ 

முதிய. 
Mar'gin-al-ly, adv. ஓரமாய், கரையிலே, 

அருகாய். 
Mar'gin-a-ted, a. விளிம்புவைத்த, ' ஒர. 

ம்வைத்த, கரைகட்டின. 
Mar-g0'sa, 5. வேம்பு, நிம்பம். 
Mar'i-gold, s. gral sc. 
Ma-rine, 8. கப்பற்போர்ச்சேவகன், ௧ 

ப்பற்கூட்டம்; போர்க்சப்பல்முஸ் 

தது. 
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Ma-rine’, a. கடலுக்கடுத்த, சமுத்திரத் 
இலேசெய்யப்பட் ட. 
plants, பாசி, கடற்பூண்டு, 
productions, கடல்படுதிரவியம். 

Mar'in-er, s. sப்பற்காரன், கப்பலோ 
ட்டி, Fs Doan, சமபானோட்டி, 
hess re) மாலுமி. 
mariner’s compass, srக்தப்பெட்டி, 
கப்பற்காந்தப்பெட்டி, சப்பவின்தி 
சையறிகருவி, சமுக்கா. 

Mar'ish, s. (see Marsh.) செதுப்புநிலம். 
Mar'ish, a. செதும்புள்ள, சேறள்ள. 
Mar'i-time, a. sடலுக்கடுத்த, கடல்மே 

த்செய்த, கடலோரமான, ரெய்தல்நி 
லத்துக்கடுத்த. 
district, செய்தல்நிலம், கடற்சார்பு. 

Mark, 5. குறி, அடையாளம், ரேகை, பு 
ள்ளி, இலாஞ்சனம், சின்னம். 
of one who cannot write, mséEm, 
புள்ளி. 
of small pox, வைகுரித்தமும்பு, சோ 

ம்பற்றமும்பு. 
of a cut, blow, &c., sமும்பு, இரண 

தீதமும்பு, வடு, மறு. 
for recognizing one, முத்திரை, அறி 
குறி. 
over a long vowel, தர்க்கம், நெட்டு 
யிர்க்குறி 

Mark, v.a. குறித்தல், பதித்தல், சுவடு 
காட்கதெல், அடையாளயிடதெல். 
to observe attentively, qவதானித்தல். 

Mark’er, s. குநியிவோன், அடையா 
ளம்பண்ணுவோன். 

Mark’et, s. s॥uை, சந்தை, அங்காடி, 
ஆவணம், பீடிகை, பண்ணியசாலை. 
day, சந்தைகூடுகொள். 
place, sடைகூடுமிடம், சக்தைக 
மிடம்; பீடிகை; கடைவீதி, ஆவணீ 
யம், லீபணி. 

price, சந்தைவிலை, கடைவிலை. 
woman, கடைக்காரி, சர்தைக்காரி. 
as sale, விலை, மானம். 

Market, v. n. விற்பனவுகொள்வனவுப 
ண்ணல். 

Mirk’et-a-ble, a. விலைப்பருவமுள்ள, 
சந்தையிலேவிற்கத்தக்க. 

Mirks'man, 5. இலக்காளி, குறிப்புக்கா 
ரன். 
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Marl, s. சுண்ணாம்புள்ளமண் , @6a 0H 
ப்பிச்சுதை, 

Mirl, v. a. சுண்ணாம்புள்ளமண்ணிடுத 
ல், உக்கற்சப்பிபோடுதல். 

Mar'line, s. கப்பிக்கயிற்றுறை, 
Mar'line-spike, 8. sயிறுபின்னுமூசி, பி 

ன்னலூசி, கல்லலூசி. 
Mir'ly, a உக்கற்சிப்பிச்சுதையுளள் , 

சிப்பிமக்கியுள்ள. e 
Mir-m0're-an, d. அழுத்தக்கல்லுக்கு 

ரிய. 
Mar'mose, s. ஒர்மிருகம். 
Marque, 8. பகைவர்கப்பல்களைப்பறிக் 

கும்அதிகாரபத்திரம். 
Mar-quee’, s. தளகத்தன்பாசறை. 
Mir’rer, s. கெடுக்கிறவன், சிதைக்கிற 

வன், பழுதாக்குறெவன். 
Marriage, 8. கலியாணம், லிவாகம், ம 

ணம், பாணிக்கிரகணம், விவாகசம் 
பந்தம், வதுவை, விழவு. 
attire, மணக்கோலம், லிவாகவஸ்தி 
ரம், மணக்கூறை. 
badge, தாலி, மங்கலப்பூண், மங்கலி 
யம், மங்கலநாண். 
ceremony, வlிவாகச்சடங்கு. 
chamber, மணவறை, மணமண்ட 
பம், 
guests and friends, லவாகத்துக்கழை 
ச்கப்பட்டவர்கள், விவாகவிருந்தர். 
house, wணச்சாலை. 
former, முக்தினதாரம். 
second, பிக்தினதாரம், இரண்டாம் 
தாரம். 
state, இல்வாழ்க்கை, இல்லாச்சிரம 

ம், இல்லறம், குடித்தனம். 
with consent of the guardian, &c., ௧ 

ற்பியல்மணம்; பிரசாபத்தியம். 
without consent of the guardian, « 

ளவியல்மணம், காந்தருவம். 
an offer by a present, sையுறை. 
to give one the glove, கையுறைமறுத் 

 Mar'tin-et, யுத்தவித்தை வல்லவ 

 Mairt/let, * 
தல், மணம்மறுத்தல். 
in scripture, Gரானமணம்,; கானவி 
வாகம். 

Mar'riage-a-ble, a. குமரான, பக்குவ 
மான, இருதுவான,  தன்னையறிந்த, 
விவாகமுடிக்கக்கூடிய. 
boy, பக்குவன், பருவத்தான். 
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girl, சமைந்தபெண், விவாகபக்குவி, 
இருஅவானவள். 
to become, இருதுவாதல், தெருளுத 
ல், தன்னையறிதல்., 

Marrow, 8. ஊன், மூளை, மச்சை, தாது. 
Mar'row-bone, 8. நிணவெலும்பு, மச் 

சையெலும்பு. 

Mar'row-less, a. ஊனற்ற, மச்சையற்ற. 
Mar'row-y, a. ஊனுள்ள, புஷ்டியுள்ள. 
Mar'ry, v. 4. விவாகஞ்செய்தல் , கல்யா 

ணமுடித்தல், பாணிக்கரகணம்பண் 
ணுதல், சம்பந்தம்பண்ணுதல், 

married man, மணமகன், சமுசாரி, 
இல்லாச்சிரமி, இரகஸ்தன். 
woman, மணமகள், psa, இல்லவ 
ள்; சுமங்கலி, பத்தினி, இரகஸ்தி. 

Mars, s. செவ்வாய், உதிரன், அரத்தன், 
அழலோன், மங்கலன், குசன். 

Marsh, s. செதுப்புநிலம், சேற்றுநிலம். 
salt marsh, கழிநிலம், கழிக்கரை. 
mallow, அத்திச்செடி. 

Mér'shal, s. படைக்காரியஸ்தன், விரு 
ந்துக்காரியஸ்தன். 
a harbinger, sட்|யகாரன், தாதன். 

Mar'shal, ».a. ஒழுங்குப்படுத்துதல், ௮ 

Cot GES. 
Marsh'y, a. செதுப்பான, ஈரமான, ௧ 

சிவான, சேறுள்ள. 
Mart, s. கடை, ஆவணம், லியரபாரக் 
கடை, சந்தை. 

Martial, a. யுத்தகுணமுள்ள, போர்ப் 

பிரீதியான. 
bravado, veo ச்செருக்கு;யுத்தமதம். 
bravery, பராக்கிரமம், வீரம், யுத்தவீ 

ரம், துணிவு, அணிகரம், 
costume, போர்க்கோலம், போரணி. 

drum, போர்ப்பறை, இரணபேி. 
law, சத்துருக்களைஇட்டப்படிகொல் 
லநியமித்தபிரமாணம். 

music, படைவாத்தியம், போர்வாத்தி 
யம், யுத்தநாதம். 

ன், யுத்தாப்பியாசி., 

Mir'tin-gal, s. குதிரைதலைநிமிராதுகட் 
டும்வார். 

Mar'tyr, 5. இரத்தச்சாட்யொனவன், ம 

தவைராக்யென், தான்பிடித்தமதத்தி 

னிமித்தமிரத்தஞ்சிந்துவோன். 
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Martyr, 0. a. மதபட்சவாதத்நினியித்த 
ம்வதைத்தல். 

Mar'tyr-dém, s. இரத்தச்சாட்சியின்மர 
ணம், மதாபிமானமாணம். 

Mar-tyr-o-log'ic-al, a. இரத்தச்சாட்சி 
களின்நாமஅட்டவணையிற்சேர்ந்த. 

Mir-tyr-ol’o-gist, s. இரத்தச்சாட்செளி 
ன்சரித்திரமெழுதவோன். 

Mar-tyr-ol'o-gy, 8. இரத்தச்சாட்சிகளி 
ன்சரித்திரப்புத்தகம். 

Mகr'vel, s. அதிசயம், ஆச்சரியம், விய 
ப்பு; விம்மிதம். 

Mér'vel, ».n. அதிசயப்படுதல், ஆச்சரி 
யங்கொள்ளல். 

Mar'vel-ous, a. 9 இசயமான, ஆச்சரிய 
மான, விசிெத்திமுள்ள. 

Mar'vel-ous-ly, adv. ஆச்சரியமாய், ௮ 
திசயமாய், அற்புதமாய், தூதனமாய். 

Mar’ vel-ous-ness, 8. அதிசயம், ஆச்சரி 
யம், மகாவியப்பு. 

Mas'cu-late, v. n. ஆண்மையாக்கல், பெ 
லப்படுத்தல், வீரமாக்கல். 

Mas'cu-line, a. ஆணமையுள்ள, ஆண 
வ, ஆண்டன்மையுள்ள. 
gender, ஆண்பால், புல்லிங்கம். 
woman, ஆண்மாரி, ஆண்மூச்சள்ளவ 
ள், ஆண்மைக்காரி, ஆண்போலி., 
voice, பெருங்குரல், ஆண்குரல். 

Mas'cu-line-ly, adv. ஆண்மையாய், பெ 
லமாய், வீரமாய், 

Mas'cu-line-ness, s. ஆண்டன்மை,பெ 
லம, தைரியம், ஓர்மம். 

Mash, s. (see Mesh.) saci, கண்ண 
றை, நீக்கல். 

Mash, v. 4. பிசைத்தல், அரைத்தல், கு 
ழைத்தல், ஈருக்குதல், ஈசுக்குதல், ௩ 
த்தல், மரித்தல். 
pot herbs, Sரhரைகடைதல், மித்தல். 
with a pestle, தவைத்தல். 
as a leaf in the hand, sszக்குதல், கு 
மைத்தல், நித்தல். 
to become mashed, sezங்குதல், கு 
ழைதல், நசுங்குதல், மதெல். 

Mash’ed, a. His, நைந்த, DAES. 

to be mashed, c#ésUu@sa, நைத 
ல், மசிப்டதெல், பிசை படுதல். 

Mash'y, a. நைவுள்ள, நசிவுள்ள. 
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Mask, s. பொய்க்கோலம்; தலைவேஷ 
ம், பொய்முகம், பொய்த்தலை. 
of a player, srவடவேடம், வேஷம், 
கரவடம், போலி, சோடினை. 

Mask, v. a. வேலம்யேசதெல் மூடுதல். 
one’s self for a play, கோலங்கட்டுத 
ல், வேஷம்புனைதல், சோடித்தல், 

Misk’er, s. கோலமணிரந்தவன், Caras 
தாரி. 

Misk'er-y, s. 
றைவு. 

Mask'ing, a. மூடுகிற, மறைக்திற, கரக் 
தெ, வேஷயிடுதிற . 

Ma'son, s. Aற்பன், கல்வெட்டி, கொ 
றன், கொல்லற்றுக்காரன். 
as master mason, Aற்பாசாரி, கொற் 
மன், கொற்றாசாரி. 
mason’s rod or rule, மமழக்கோல். 
stone cutter, sல்வெட்டி,  கற்திற் 
பன், கற்றச்சன். 
a free mason, அர்தரங்கசங்கத்தான். 

Mason IC, 4. அந்தரங்கசங்கத்தானுக்கு 
ரிய, மந்தணத்துக்குரிய. 

Ma’son-ry, 8. சற்பாசாத்திரம், கட்டு 
வேலை, சிற்பவேலை, கொல்லற்று 
வேலை, சுண்ணச்சாந்துவேலை. 

Mas'o-ra, s. எபிரேயவேதாகமத்தின்.ந 
ட்பவியாக்க்யொனப்புத்தகம். 

Mas'o-rite, 8. எபிரேயவேதாகமவியாக் 
கியானி. 

Mas-quer-ade’, s. வேஷக்கூத்து, வே 
விளையாட்டு, வேஷம். 

Mas-quer-ade’, v. a. வேடம்போட்டுச் 
காட்தெல், வேஷம்போடுதல், வே௨ஃ 
க்கூத்தாகதெல். 

Mas-quer-ad’er, s. வேஷக்காரன், வே 
ஹஷம்போட்டவன்,; வேஷதாரி. 

Miss, s. கட்டி, பாளம், பிண்டம், கும் 
பம், குவியல், மொத்தம். 
a service in the Roman church, yy 
சை, நற்கருணைப்பிராத்தனை. 
ina mass, தொகுதியாய், ஒன்றாய், a 
கமாய், திரட்சியொய், மொத்தமாய், கு 
முக்சாய். 

Mas'sa-cre, s. வெகEுசனசங்காரம், கொ 
லை, சங்காரம். 

Mas'sa-cre, v. a. கொல்லுதல், அழித்த 
ல், சங்கரித்தல். 

வேஷம், கோலம், ம 
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Miss’ i-ness, $. திரளை, பிண்டம், குவி | 
யல், கும்பம். 

Missive, a. கவியலரன, பாரமான, ௧ 
னமான. 
to become massive, குவியலாதல், பயா 

ரித்தல், கனத்தல். 
Miss'ive-ness, 8. sனம், பாரம், குவிய 

ல், பிண்டம்,வெகுத்துவம், பருமை. 
Mist, 8. பாய்மரம், மரக்கலத்தம்பம்; கூ 

ம்பு. 
as acorns, கொட்டை, வித்து. 

Mast’'ed, a. dாய்மரம்நிறுத்தப்பட்ட, 
பாய்மரமுள்ள. 

Mister, s. எசமானன், அதிகாரி, பெரு 

மகன்; அதிபதி, கர்த்தா, தலைவன், இ 
ளைஞரின்பட்டப்பெயர், கொழுமன். 
as a teacher, வரத்தி, பேதகன், ஆசி 
ரியன், தேசிகன், ஆசான். 
ofa. slave, ஈயினார், நாயன், எசமா 
னன், எசமான். 
of a profession, தேர்ச்கெண்டவன். 

Mis'ter, v. a. மேற்கொள்ளுதல், அடக் 
தஇிக்கொள்ளுதல், வெல்லுதல், விவே 
STULL SSX,  ஈன்றாயவதானித் 

தல், ஆளுதல். 
Mas'ter-at-tend’ant, s. sகhரைதறைகாவ 
DENIC, துறைகாவலன். 

Mis'ter-build-er, s. Aற்பாசாரி, சிற்ப 
அற்றிட்பமுணர்க்தோன். 

Mis'ter-kéy, s. எவ்வகைப்பூட்டையும் 

அறக்குந்துறவுகோல். 
as Clue, அருவம், துறை, அசுகை, அ 

மவு: 
Mas'ter-ly, a. சாமர்த்தியமான, மேலா 

ன, தத்துவமுள்ள, முகாமையான. 
Mis'ter-ly, adv. முsாமையாய், சாமர்த் 

தியமாய். 
Miis'ter-piéce, உசிதம், சிரேட் 
Miis'ter-stroke, ” & டம்,  உத்துங்கம், 

உத்தமம், சாமர்த்தியம். 
Mis'ter-ship, 8. தத்துவம், ஆனாகை, ௮ 

திகாரம், சிரேட்டம். 
Mis'ter-y, 8. ஆளுகை, மேன்மை, சமர் 

த்து, சாமர்த்தியம், வெற்றி. 
of a language, தேற்றம், நிபுணத்துவ 
ம், கல்வித்திறம், கல்விவல்லபம். 

Mas'ti-cate, ».«. சப்புதல், தின்னுதல், 
மெல்லுதல். 
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Mas-ti-ca'tion,s. சப்புகை, மெல்லுகை; 
Mas'ti-ca-to-ry, a. சப்புற, மெதிலுத் 

தக்க, கொறிக்நிற, 
Mas'tiff, s. லரசாய், பெருநாய். 
Mist'less, a. பாய்மரமில்லாத. 
Mas'to-don, 8. யாழியானை. 
Mat, 8. யாய். 

for infants, தடுக்கு. 
for sitting on, பந்திப்பாய். 
for sleeping, டை பாய். 

Mat, va. யின்னுதல், தெற்றுதல், இ 
ழைத்தல், பரயால்மூடுதல், 
matted hair, சuை மயிர், பின்னல்ம 
யிர், கோடீரம். 

Match, 8. பொருத்தம், சம்பந்தம், இண 
க்கம். 
for one, எதிரி, ஈட, சோடு, இணை, 
நிகர். 
as a combustible substance, 9A, £ 
ய்க்குச்சு. 

Match, v. a. சோடகெட்டெல், சோடாக் 
குதல், இணையாக்குதல். 

Match, v. n. சேர்தல், Osa, ஒத்தல், 
ல்க தால்: 

Match’a-ble, a. சோடுகட்டக்கூடிய. 
Matchless, a. sனிமையான, நிகரற்ற, 

ஒப்பற்ற, சமமற்ற, 
Match’less-ly, adv. ஒப்பின்றி, தனிமை 

யாய், சமமின்மையாய். 

Match'less-ness, s. ஒப்பின்மை, தீனி 
மை, நிகரின்மை. 

Match'lock, s. கைத்துப்பாக்கி, 
Match'-mak-er, 8. தீய்க்குச்சுச்செய் 

வோன், சம்பந்தமாக்குவோன். 
Mate, s. இணை, சோடு, கூட்டாளி, 

தோழன், சகன், துணை. 

Mate, v. a. சோடெகட்தெல், இணையாகக் 
குதல், சோடாக்குதல். 

Mate’less, a. சோடில்லாத, இணையில் 
லாத, துணையில்லாத. 

Ma-te'ri-al, s. பொருள், வஸ்து, சடப் 

தார்த்தம், சத்து. 
Ma-te'ri-al, a. அ௮சித்தான, கண்டப்ப 

ட்ட, உருவுள்ள, பிரதான, அவெ 
மான. 
world, பிரபஞ்சம், செகத்து. 
material and immaterial, Aத்தAத்தா 
ன, அழிவுள்ளதுமில்லதுமான. 
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Ma-té'ri-al-ism, s. உலோகாயதம், மா 
யாவாதம், பெளதிகவாதம். 

Ma-té'ri-al-ist, s. உலோகாய்தன், மா 
wrath, பெளதிகவாதி. 

Ma-té-ri-al'i-ty, s. கண்டிப்பு, சடத்த 
ன்மை, பெளதிகம், பிரதானம், சட 
த்தவம். 

Ma-té'ri-al-ize, a. சட த்துவமாக்கு 
தல். 

Ma-te'ri-al-ly, adv. sண்டிப்பாய், சட 
த்துவமாய், பிரதானமாய். 

Ma-te'ri-al-ness, 8. சடத்துவம், aCe 
ஷம், சரேட்டம். 

Ma-te'ri-als, s. (pl.) உபகரணம், முஸ் 
திப்புக்கள், சாமான்கள், தளபாடம். 

Ma-te'ri-a-med'i-ca, s. uவைத்தியசாத்தி 
ரம், பிடசம், பதார்த்தசாரம், ஓடதி. 

Ma-te'ri-ate, a. சட்பதார்த்தமுள்ள. 
Ma-ter'nal, a. மாதாவடைவான, தாய் 

க்குரிய. 
aunt older than the mother, பெரிய 

தாய், பெரியமாதா. 
aunt younger than the mother, Anி 
யமாதா, சிறியதாய். 
uncle, sதாய்மாமன். 
pedigree, or relatives, sாய்வழிச்சுற் 
றம். 

Ma-ter'ni-ty, s. மvrதாவடைவு; மாதுரு 
தீதன்மை. 

Math-e-mat'ic, - எண்சாத்திர த்து 
Math-e-mat'ic-al, “ | க்கடுத்த, கணித 

தீதுக்கடுத்த. 
Math-e-mat'ic-al-ly, adv. எண்சாத்திர 

ப்பிரமாணமாய், கணிதமுறையாய். 
Math-e-ma-ti'cian, s. sணிதன், எண் 

சாத்திரி, கணக்கன். 
Math-e-mat’ics, s. எண்சாத்திரம், கணி 

தசாத்திரம். 
Ma-thé'sis, s. எண்சாத்திரவித்தை. 
Matin, s. sr, விடியல், வைகறை, 

சந்தி, werd. 
Mat'ins, 8. ( pl.) காலைவந்தனம், காலை 

வணக்கம். 
Mat'ress, 8. மெத்தை, அமளி, யாயல், 

தையல்மெத்தை. 
Ma’'trice, 

Matrix, 
as a mould, அச்சக்கரு, ௧௫௬. 
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Mat'ri-cide, s. தாய்ச்கொலை, மாதுருக 
தீதி. 
the person, தாயைக்கொல்லி, மாது 
ருகாதகன். 

Ma-tric'u-late, s. ஒருசங்கத்திற்சேரு 
கை. 

Ma-tric'u-late, v.a. சங்கத்திற்சேர்த்த 
ல், சங்கத்திலெடுத்துக்கொள்ளுதல், 
கல்லூரியிற்சேர்த்தல். 

Ma-tric-u-la'tion, s. சங்கத்திற்கூட் 
கை, கூட்டத்திற்சேர்க்கை. 

Mat-ri-m6'ni-al, a. விவாகத்துக்கடுத்த, 
இல்லாச்சிரமத்துக்கடுத்த. 

Mat-ri-mo'ni-al-ly, adv. வவாகமுறை 
ப்படி. 

Mat'ri-mo-ny, 8. விவாகம், கலியாண 
ம், பாணிக்ரெகணம், சம்பந்தம், ம 
ணம். 

Matrix, s. (see Matrice.) sருப்பை, 

Mat'ron, 8. அத்தை, அவ்வை, அம்மை, 
சீமாட்டி, தலைவி, குத்தி. 

Mat'ron-al, 4. ovrதாவடைவான. 
Mat'ron-ly, adv. vr7தாவடைவாய். 
Mat'ter, s. பொருள், பண்டம், பதார்த் 

தம், அசித்து, சடபதார்த்தம், சடப் 
பொருள், வஸ்து. 
as affair, காரியம், சங்கதி, சமாசார 
ம், உடந்தை, கவ்வை. 
as lymph, பால். 
as puss, £, yp. 

Mat'ter, v. n. பாரகாரியமாயிருத்தல், £ 
க்கூட்தெல், சீழப்பற்றுதல். 

Matting, s. பின்னல், பின்னல்வேலை., 
Mat'tock, s. பாரை, மக்கிகிண்டமொயுத 

ம், கல்வாய்ச்ரி, பிக்கான், (Eng. ) 
Mat/tress, s. (see Matress.) மெத் 

தை. 
Mat'u-rate, 1.௩. சீழ்ப்பற்றுதல், கணித 

ல், பழுதீதல். 

Mat-u-ra’tion, s. சீழ்கொள்ளுகை, க் 
கட்கை, கணிவு, பழுப்பு. 

Mat'u-ra-tive, a. £க்கட்டுநிற, பழுக்க 
ற, பக்குவமாக்கத்தக்க, 

Ma-tiire’, 0. a. யரகம்பண்ணுதல், பதம் 
பண்ணுதல், தேற்ப்பண்ணுதல், பழு 
கீகவைத்தல், பதப்படுத்தல். 

Ma-tire’, v.n. பழுத்தல், முற்றுதல்) மு 
திர்தல், கணிதல். 

டர! 
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as become perfect, தேறுதல், இரும் 
அதல், தெளிதல், பக்குவமாதல். 

Ma-tire’, a. பக்குவமான, முதிய, பழு 

தீத, பூரணமான, முற்றிய, கனிந்த. 
understanding, தெளிர்தபுத்தி, முதி 

ர்்தபுத்தி, மூதறிவு, பேரறிவு. 
Ma-tire'ly, adv. பூரணமாய், தேற்றமா 

ய், கனிவாய், பக்குவமாய். 

Ma-ti'ri-ty, 8. பாகம்; முதிர்வு; முது 

மை, பக்குவம், பூரணம், சேர்ச். 

in fruits, கனிவு; பழுப்பு, சைலு ௧ 

ரைவு; பக்குவம். 
in the colors of gems, கப்பு, விளை 

வு; முதிர்வு. 
Mat'u-ti-nal, 

BS. 
Maul, s. (see Mall.) கொட்டான், வ 

ல்லீட்டுக்குற்றி. 
Maul, v. a. sருக்குதல், தகர்த்தல், மோ 

அதல், அறைதல். 
Mau-so-lé'an, a. கொரிக்குரிய, சமாதி 

க்கோரிக்குரிய. 

Mau-so-lé’um, 5. அலங்காரசமாதி, 

கோரி. 

Maw, 8. இரைப்பை, இரைக்குடல். 

Mawk'ish, a. அருவருப்பான, குற்சித 
மான, வெறுக்சத்செய்ிற்! அரோசி 
க்கிற. 

Mawk'ish-ness, 8. ஏரோசிப்பு, ear 
டு, வெறுப்பு, குற்சிதம். 

Maw'worm, s. Aருமி, தீரைப்பாம்பு. 
 Maxlil-lar, அலகுக்குரிய, கதுப் 
Max’il-la-ry, ஷை ¢ புக்குரிய. 

Max'im, 8. பழமொழி, முதுமொழி, மூ 
தரை. 

Max'im-um, 8. உச்சம், ஏற்றம், பெருந் 
தொகை. 

May, 5. வைகாரிமாதம், வைசாகம். 

day, வைகாசிமாதத்தின்முதனாள், ௧ 
ளியாட்நொள். 
flower, வைகாசிப்பூ. 
of life, இளமை, யெளவனம். . 

pole, அரசாணி, அரசாணிக்கால், மு 
குர்த்தக்கால், வசந்தவிழாத்தம்பம். 

a. விடியற்காலத்துக்கடு 

May, auz. ஆம், கவத இயல்வது; 
கூமெ, 

may be, இருக்கக் adie 
: 5AG 
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May'or, s. ssரியாள்பவன், ஈகறிநீதித்த 
லைவன், நகராதிகாரி. 

May'or-al-ty, s. saரிரீதித்தலைமை. 
May'or-ess, 8. ssரிநீதித்தலேவன்ம 

னைவி. 
Maze, 8. தடுமாற்றம், திகைப்பு, திக்கு 

க்கேடு,கலக்கம்,சுற்றுச்சழற்ி, க்கு. 
as labyrinth, சுற்றுவழி 

Maze, v. a. தடுமாறச்செய்தல், திகைக் 
கப்பண்ணுதல், மயக்குதல். 

Maz'ed-ness, s. திகைப்பு, தமொற்றம். 
Ma-zol'o-gy, s. தன்னிய£விகளின்சா 

த்திமம். 
Ma'zy, a. சுற்றான, சிக்கான, சுற்றுச்சு 

மழற்சியான, திருக்கான. 
Me, pro. என்னை. 

Mead, s. தேனும்நீருங்கலந்தபானம். 
Mead, பசும்புன்னிலம், சாட் 
Mead'ow, * : வலம், அரிதம், புற்றரை; 

சமநிலம், தரவை. 
Méa’gre, . மெல்லிய, மெலிந்த, இளை 
Méa’ger, pat நொய்மையான, OF 

ழிப்பற்ற, சறெப்பற்ற, 
person, ஒஞ்சட்டையன், ஒல்லியன் 
ரோய்ஞ்ச. 

Méa’ger-ly, adv. மெல்லிசாய், ஒஞ்சட் 
டையாய். 

Méa’ger-ness, 8. ஒஞுசட்டை, Onn 
மை, மென்மை, பலவீனம், மெலிவு; 
பலனின்மை, கனியின்மை. 

Meal, s. மா, குறுணல், ரொய். 

coarse, குறுணல், றொய், நொறுங்கு. 
as food, அசனம், போசனம், சாப். 
பாடு, தீன், ஊண், ஆகாரம். 
man, மாவிற்கறவன், குறுணல்விற்கி 
Laer. 

Méal’i-ness, 8. மாப்போன்றதன்மை, 
மென்மை, பதமை, மிருது. 

Méal’y, a. மாப்போன்ற, மென்மையா 
ன, மிருதுவான. 

Méal’y-mouth-ed, a. மெதுவாய்ப்பெசு 
Bn, விழுங்கிப்பேசு றெ. 

Maan, s. மத்தி. 
in mathematics, மத்தியராி, 

Means, s. வழிவகை, உபாயம்; ஏது, ௨ 
puns, உபகரணம்; அணியம், இ 
யற்று, எத்தனம், காரணம், கருவி, கு 
ழ்ச்சி, தகுதி, துணைக்கருவி, சாதனம். 
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as middle, மத்தி, இடை, ஈடு. 
fit means, ஏற்றவுபாயம், பக்குவவே | 
அக்கள், சாதனம், காரணம். 
by all means, எவ்விதத்திலும். 
by ௩௦ means, எவ்விதத்திலுமில்லை. 

Méan, v. a. அருத்தங்கொள்ளுதல், ௧௬ 
தீதுக்கொள்ளுதல், 
தல். 

to intend, எண்ணுதல், கருதுதல், அ | 

தலுதல், 
Méan, 4. அற்பமான, நீழ்மையான, ௭ 

ளிய, சிறிய, ஈனமுள்ள, இழிவுள்ள, 
தாழ்சசியான, நீசமான. 
mind, பேதைமனம், ஏதைமனம். 
motion of a planet, மத்திமபுத்தி, ம 

தீதிமகதி, 
persons, ழ்மக்கள், இழிசனர். 
place of a planet, wத்திமப்புடம். 
price, ஏaதேசவிலை, உத்தேசவிலை. 
employment, sடையாட்டம், ஒம் 
வேலை. 
in the mean time, இடையிலே, a2 
ம்குள்ளே, தற்சமயம், அப்படியிருக் 
க, அவ்வேளையில். 
as average, ஏs௪கடு, சரிவீதம். 
to become mean, இளப்படைதல், 

இழிதல், அற்பமாதல், 
to be mean, Aறுமைப்படுதல், இழி 
Qu@sa, ஈனமாதல். 

Me-an'der, s. சற்றுவழி. 
Me-an'der, v. n. சுற்றுதல், திருப்போ 

தல். 
Me-an'der-ing, 8. Wf sac திருக 

ல்முருகல், சோட்பு. 
of a labyrinth, சற்றுச்சுழற்ி. 

Me-an'drous, a. சற்றுச்சுழற்சயொன, 
கோணலான. 

Méan'ing, s. பயன், அருத்தம், கருத்து, 
பொருள். 
literal, பதவுரை, சொற்பயன். 
intention, கொக்கம், அபிப்பிராயம், 
எண்ணம். 

Mean'ly, adv. எளிமையாய், ற fr 
னமாய். 

Méan’ness, s. இழிவு, Sipenin, Amen, 
இகழ்ச்சி, Qortinw, நீசம், இழுக்கு; 
எளிமை, லோபித்தனம், பிசுனித்த 
னம். 
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| Means, s. (pl.) (see under Mean. ) எ 
த்தனம், வழிவகை. 

| Mean'while, adv. அவ்வேளையில், ODE 
மயத்தில். 

| Méa'sles, s. Aன்ன முத்து, சறுவைகுரி. 
Mea'sly, adv. சின்னமுத்துள்ளதாய். 
Meas'ur-a-ble, a. அளக்கத்தக்க, அளவி 

டத்தக்க. 
Meas'ur-a-ble-ness, s. 907 கத்தக்கதன் 

மை. 
Meas'ur-a-bly, adv. 

ய், பிரமேயமாய். 
Measure, s. அளவு, பிரமாணம், திட் 

டம், மானம், மரக்கால். 

cunning, உபரயதந்திரம். 
in poetry, அல£௭, 
in music, இலயம், இலயப்பிரமாண 
ம், தாளப் பிரமாணம். 
a line, அளவுநூல். 
arod, அளவுகோல். 
as means, வழிவகை, ஏது, எத்தனம், 
உபகரணம், வயணம். 

Meas'ure, v. ad. வரையறுத்தல், அளத்த 
ல், அளவிடுதல், பிரமாணித்தல். 
verse, அலகிடுதல். 
grain, &c., loosely, sரவியளத்தல். 
land, நிலமளத்தல். 

Meas’ure-less, a. அளவில்லாத, எல்லை 
யில்லாத, அப் பிரமேயமான. 

Meas'ure-ment, s. அளவு; ௮ளவை. 
Meas'ur-er, s. அளவுகாரன். 
Meat, s. இறைச், தசை; மாமிசம். 

fat, கொழுப்பு 
offering, srணிக்கை, நைவேத்தியம், 
of nuts, பருப்பு 
as food, ஆகாரம், அசனம், போசன 
ம்; இரை, தன், உணா 

Me-chan/ic, s. sம்மாளன், சிற்பாசாரி, 
இயர்திராசாரியன். 

Me-chan'ic, t கைவேலையான, இ 

Me-chan’ic-al, ‘ § யந்திரத்திற்குரிய, 

சூத்திரவித்தைக்கடுத்த, கம்மிய. 
art, கம்மம், கம்மியம், கைத்தொழில், 

கைவினை. 
instruments, பணிமுட்டு, ஆயுதங்கள், 

கம்மக்கருவிகள், தளபாடங்கள். 

Me-chan’ic-al-ly, adv. sம்மியமுறையா 

அளவிடத்தக்கதா 

ய், இயந்திரழான் முறைப்படி. 



MED 

Me-chan’ic-al-ness, s. sம்மியமுறை 
மை, இயந்திறுன்முறைமை. 

Mech-a-ni'cian, s. கைவினையாளன், & 
ம்மியன், இயந்திவித்தகன். 

Me-chan'ics, s. இயந்திரசாத்திரம், சிற் 
பம், சிற்பசாத்திரம், சூத்திரவித்தை, 
இயர்திராப் பியாசநால். 

Mech’an-ism, 8. இயந்திரபந்தம், இயம் 

Ard sang. = 
Mech’an-ist, s. sம்மாளன், கம்மியன், 

இயந்திரஅப்பியாதி, 
Me-co'ni-um, s. sசகசாப் பிசின். 

as faeces, sாட்டுப்பீ, குழந்தைகளி 
ன்முதல்மலம். 

Med'al, s. Sர்த்திமுத்திரை, Csi AUS 
திரை. 

Me-dal'lic, a. ர்த்திமுத்திரைக்குரிய. 
Med'dle, v. n. sையிடுதல், தலையிடதெல், | 

- தலைவைத்தல், தலைப்போடுதல். 
Med'dler, s. sயிQவோன், தலைப்போ 

டுவோன், கொளுவி. 
Med'dle-sdme, a. அல’oைக்கழிவான, தலை 
வைக்கற, கொளுவுஇறெ, கையிடுதிற, 

Med'dle-some-ness,s. தoலையிடுகை,தொ 
ந்தரைப்படுகை. 

Med'dling, a. கொளுவுநெ, கையிடுகி 
ற, தலைப்போடு, தொர்தரைப்படு 
இற, பிறகாரியத்திலுட்படுநிற, 

Mé'di-al, a. தரவழியான, ஈடுத்தரமான, 
சமமான. 

Mé'di-ate, v. பரிந்துபேசுதல், ஈடப்போ 
க்குதல், மத்தியஸ்தப்படுத்துதல். 

Mé'di-ate, a. sநிவான, மத்தியஸ்தமான. 
immediate causes, தணைக்காரணமு 

ம்கிமித்தகாரணமும். 

Me'di-ate-ly, adv. sOanw, துணைக்கார 
ணமாய், மத்தியஸ்தமாய். 

Me-di-a'tion, s. இடை, ஈடு, 
தம், ஈடப்போக்கு. 

Me'di-a-tor, s. sடுவன்,; மத்தியஸ்தன், 
நடுக்காரன. 

Me-di-a-to'ri-al, a. sடவனுக்கடுத்த, ம 
த்தியஸ்தமான. 

Me-di-a'tor-ship, s. மத்தியஸ்தம், வெ 
னதுதொழில். 

Me-di-a'tress, 
Me-di-a'trix, *' § 
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Med'ic-a-ble, a. சsமாகத்தக்க, சொஸ்த 
மாகக்கூடிய,குணமாக்கப்படத்தக்க. 

Med'ic-al, a. பரிகாரத்துக்கடுத்த, வைத் 
தியத்துக்கடுத்த. 
book, வாகடம், மருத்துவநூல். 
man, பரிகாரி,வைத்தியன், பிடகன். 
oil, மருத்தெண்ணெய், மருந்துத்தயி 
லம். 
plants, ஓடதி, 

Med'ic-al-ly, adv. uவைத்தியமுறையாய், 
பரிகரராமுறையாய், மருத்துவமுறை 
யாய், 

Med'ic-a-ment, 8. மருந்து, அவுஷதம். 
Med-ic-a-ment’al, a. மருக்துக்கடுத்த, ௮ 

வுஷதத்துக்குரிய. 
Med'ic-ate, v. மரும்துபலித்தல், 
Med-ic-a'tion, s. மருந்துசித்தியாகுகை, 
“a மருந்துவாய்க்கு 
கை, 

Me-dic'in-a-ble, a. மருந்துபேன்ற, ம 
ருந்தான. 

Me-dic’in-al, a. மருந்துக்கடுத்த, வைத் 

தியத்துக்கடுத்த, 
oils, மருத்தெண்ணெய், மருத்துத்தை 
லம். 

Me-die'in-al-ly, adv. மருr்துமுறையாய், 
வைத்தியமுறையாய். .. 

Med'i-cine, 8. wருக்து, அவுஷதம். 
science of, ஆயுள்வேதம், வைத்திய 
சாத்திரம், பறிகாரவித்தை, வாகடம். 

Me-di-oc'ri-ty, s. sடுத்தன்மை, ஈடுத்தர 
ib, மத்தியம், ஈடு, ஈரொ௫, நடுவுஙி 
லைமை. 

Med'i-tate, v. a. தயரனித்தல், சந்தித்த 

ல், யூத்தல், அவதானித்தல், சிந்த 
னைபண்ணுதல், நினைத்தல், எண்ணு 
தல், தேர்தல், கருதுதல். 

Med-i-ta'tion, s. யானம், சந்திக்கை, 
ஆலோசிக்கை, எண்ணம், யூகம். 

Med'i-ta-tive, a. Aiதிக்கத்தக்க, தியா 
னிக்கத்தக்க, ஆலோசனையுள்ள, As 
தனையுள்ள, யோசனையுள்ள. 

Med-i-ter-ra'ne-an, 4. மதித்தரேனியா 
க்கடலுக்குரிய. 

Mé'di-um, 8. மத்திமம், ஈ௩டுத்தரம், ஈடு 
ரா. 
As means or instrument, 

கரணம், எத்தனம். 
ஏது, Ott 
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Medley, s. sauiy, கலவை, பலதிர 
ட்டு. 

Med'ley, a. sலப்பான, குழம்பின. 
Me-dul’lar, மச்சைரீருக்கடுத்த, 
Med'ul-la-ry, me ஞ் 

in botany, சோற்றி, சுரம். 
Meed, s. உபகாரம், நன்கொடை, வெ 

குமதி, 
Meek, a. சரந்தமுள்ள, பதவிய, மெது 
வான, தயாளகுணமுள்ள, தாழ்மையு 
ள்ள, சாதுவான. 

Meek’en, »v. a. சாந்தப்படுத்துதல், சா 
தவாக்குதல், மெத்தனவாக்கல். 

Meek'ly, adv. மெதுவாய், மெத்தென 
வாய், தாழ்மையாய். 

Meek’ness, 8. சாந்தம், சாது, பதமை, 

பெறுமை, மெத்தெனவு. 
Meer, s. (see Mere.) suப்பில்லாத, ௪ 

தீத. 
Meet, v. a. எ௭திர்தல், எதிர்கொள்ளுதல், 

சந்தித்தல், அளவளாவுதல். 
Meet, ». n. சந்தித்தல், எதிர்ப்படுதல், 

ரேரிடுதல், முன்னிடுதல், எதிர்த்தல், 
தலைப்படுதல், எதிர்ப்போதவல். 
together, கூடுதல், சங்கப்படுதெல், ௪ 
ங்கிரயித்தல். 
with, காணுதல், CoN வெருதல். 

together as an army, முட்டுதல்,கை 
கலத்தல், எதிர்த்தல். 

and receive a guest, 

OSES. 
to go out to meet one, எதிர்க்கொ 
ண்டுபோதல். 

Meet, a. சரியான, தேறின, தகுதியான, 
உறிய, உசிதமான, அடுத்த. 

Meet'er, s. சந்திப்போன், எதிர்கொள் 
வோன், ௮ளவளாவுவோன். 

எதிர்கொண்ட 

Meeting, 8. கூட்டம், சங்கம், சபை, 
கோஷ்டி, சந்திக்கை. 
as coming together, எதிர்ப்பு, சந்தி 
ப்பு; ரேரிடுகை. 
of ways, rivers, &c., சந்தி, சங்கமம், 
தலைப்பெய்கை. 

of three ways, முச்சந்தி, 
ROB tw. 
of four ways, sாற்சந்தி, காற்றெருக் 
கூடுமிடம்; சதுக்கம். ட 
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Meet'ing-house, s. சபராமண்டபம், ௪ 
ங்கசாலை, அலயம். 

Meet'ly, adv. தகுதியாய், உரித்தாய், ௭ 
ற்றதாய், பிரமாணமாய். 

Meet'ness, 8. 369), ஏற்றதன்மை, யோ 
கீகியம். 

Meg’a-cosm, s. பெரியவுலகம், செகம். 
Me'grim, 8. ஒருத்தலைவவி, கபாலவலி. 
Mel’an-cho-lic, a. துக்கமான, சஞ்சல 

முள்ள, கோட்டரவான, துயரமான. 
Mel’an-chol-i-ness, 8. அயரம், துக்கம், 

வாட்டம், சஞ்சலம். 
Mel’an-chol-ist, s. சwSூசலமுடையவ 

ன், அக்கமுள்ளவன். 

Mel'an-chol-y, 8. wனக்கோட்டரவு, 
சோர்வு, அக்கம், Huss, 
in nosology, மாரrுட்டம், பிடி வரதத 
டுமாற்றம். 

Mel’an-chol-y, 4. அக்கமான, தயக்க 
மான, வாட்டமுள்ள. 
case, அக்கமானகாரியம், சஞ்சலகா 
ரியம். 
countenance, முகக்கோட்டரவு, மு 
கவாட்டம், முகக்குறாவல், 
tidings, அக்கமானசெய்தி, சஞ்சல 
சங்கதி. 
to appear melancholy, கோட்டரவா 
ய்த்தோன்றுதல், அக்கமுகமாதல். 
to be melancholy, சேர்தல், துக்கப் 

படுதல், குறாவுதல். 
Me-las'ses, s. (see Molasses.) சக்கரை 

ப்பாணி, சீனிப்பாகு. 
Mél'ior-ate, v.a. Aருத்துதல், தேற்றுத 

ல், தேறப்பண்ணுதல், ஈயப்பித்தல், 
சீர்ப்படுத்தல், திறப்படுத்தல். 

Mél-ior-a'tion, s. தருத்தம், தேற்றம். 

Mel-lif’er-ous, a. தேன்விளைகிற, தே 
னுளள. 

Mel-lif-i-ca’tion, s. தேன்பிடிக்கை, தே 
னுண்டபெடுகை. 

Mel-liflu-ence, s. vதரப்பொழிவு, @ 
முகிசை, இன்னிசை. 

Mel-lif'lu-ent, சேன்பெருனிகக் 
Mel-liflu-ous, “’ ஒலி, இன்னி 

சையுள்ள: 
discourse, சிங்காரப்பேச்சு, தீஞ்சொ 
ல், மதுரவசனம், சுபாஷிதம், 
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Mellow, v. 4. மிருதுவாக்கல், பழுக்க 
ச்செய்தல், கனிவித்தல். 

Mellow, ». n. மிருதுவாதல், கனிதல். 
as fruits, கரைதல், பழுத்தல்,; கணனி 
தல், பக்குவமாகுதல். 

Mellow, 4. கரைந்த, கனிந்த, மிருது 
வான, பழுத்த. 

fruit, கனிந்தபழம், நெக்கனபழம். 
Mel'low-ness, s. கனிவு, நெகிழ்வு, மி 

௫௮. 
Mel'low-y, a. கனிந்த, பழுத்த, மிரறாது 

வான. 
Mel-lé'di-ous, a. இசையுள்ள, சாரீரமு 

ள்ள, காதுக்கினிமையுள்ள, சங்கே 
மான, இன்னிசையான, சாரதமுள்ள. 

Mel-lo’di-ous-ly, adv. சாந்தமாய், பண் 
ணாய், இசையாய், இன்னிசையாய், 
கனிவாய். 

Mel-lo'di-ous-ness, 8. சாரீரம், சாரதம், 

இன்னிசை, இனிமை, suum 
சை. 

Mel'o-drame, 5. ome, சங்கதசாதெ் 
தியம். 

Mel'o-dy, s. சருதி, சாரீரம், நாத£தேம், 
பண், வண்ணம், இராகம். 

Mel’on, s. கொம்மட்டி, சுரை, கக்கரி. 
fruit, கொம்மட்டிக்காய். . 
musk, வெள்ளரி, சருக்கரைக்கொம் 
மட்டி. 
water, வத்தகை, வத்தாக்கு. 

Melt, v. a. கரைத்தல், உருக்குதல், கணி 
வித்தல். 
any thing solid or the mind, உருக் 

குதல். 
as dissolve, sரைத்தல். 

Melt, v. n. உருகுதல், கரைதல், மனங் 
கசிதல். 
with damp, sAதல், ஈரித்தல். 

Melt'er, s. உருக்குவோன், கரைப்பது. 

Melt'ing, s. உருக்குகை, கரைக்குகை. 

of heart, மனவுருக்கம், மனக்கரிவு, 
கரைவு, கனிவு. 

Member, s. ஏவயவம், அங்கம், உறுப் 
பு, சனை. 

of a sentence, வாக்தியத்தினுறுப்பு, 
வசனக்கூறு, வாசகஅங்கம். 
of a company, கூட்டத்தான், கூட் 
டாளி, தோழன், அவயத்தான். 
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the members of the church, சேகரத் 
தார்; திருச்சபையார். 

Mem'ber-ed, a. உறுப்புள்ள, அவயவமு 
ள்ள. 

Mem'ber-ship, s. சங்கத்திலொருவனாயி 
ருக்குமியல்பு. 

Membrane, s. சவ்வு, தோல். 
Mem'bra-nous, a. சவ்வுபொரும்திய, ௪ 
_வ்வுள்ள. 

Me-men'to, 8. Sாபகக்குறிப்பு, நினைப் 
பூட்பெபத்திரம். 

Memoir, s. £வியசரித்திரம், சம்பவசரி 
த்திரம், சாரித்திரசங்கதி. 

Mem-o-ra-bil'i-a, s. (pl.) மனதில்அவ 
தானிக்கவேண்டியவைகள், Crus 
விசேஷங்கள். 

Mem’o-ra-ble, a. Sஒாபகப்படத்தக்க, 
ஞாபகத்துக்குப்பாத்திரமான; Wwe 
SUUL $565, ஞாபகப்படத்தகு 
மான. 

Mem'o-ra-bly, adv. Sாபகப்படத்தக்க 
விதமாய், நினைக்கத்தக்கதாய். 

Mem-o-ran'dum, s. நினைப்பூட்டப்பத் 
திரம், ஞாபகப்பத்திரம். 
to write a memorandum, Sஞாபகக்கு 
றிப்பெழுதுதல். 

Mem'o-ra-tive, a. நினைப்பூட்டத்தக்க, 
ஞாபகமாக்கத்தக்க, 

Me-mo'ri-al, s. னைப்பூட்டுக்குறி, அறி 
குறி, ஞாபகக்குறி, 

Me-mo'ri-al, a. ஒாபகக்குறிக்கடுத்த. 
Me-mo'ri-al-ist, s. நினைப்பூட்டுப்பத்தி 

ரகாரன். 
Me-mo'ri-al-ize, v. a. அறிவித்தலெழு 

இக்கொடுத்தல், நினைப்பூட்தெல். 
Mem'o-ry, s. ஒாபகம், நினைவு, ௮வதா 

னம், நினைப்பு, சிந்தை, 
bad, ஒஞாபகத்தவறு. 
short, Sஒாபகக்குறைவு, மறதி. 
strong, தடஞாபகம், மறவாமை. 
to commit to, அவதானித்தல், பாட 
ம்பண்ணுதல். 
to retain in, Sாபகப்படுத்தல். 

Men, s. (pl. of Man.) மனிதர், மனுஷ 
ர், மாணிடர், மாந்தர், ஈரர், மக்கள். 

Men’ace; s. அதட்டு, உறுக்கு, உக்கார 

ம், அச்சுறுத்த, பயமுறுத்த. 
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Men'ace, v. a. பயமுறுத்துதல் , 2. MEG 

தல், அதட்தெல், அச்சுறுத்தல். 
by shouts, உரப்புதல், உங்காரித்தல். 

Men'a-cer, s. அச்சுறுத்துவோன், உரப் 
புவோன், பயமுறுத்தவோன். 

Men'a-cing, 8. அச்சுறுத்துகை, 

அத்துகை, உறுக்குகை. 
Men-age’, 8. மிருகக்கூட்டம், பசுவிரு 

ந்தம். 
Men-ag’e-rie, s. பசக்கிடை, மிருகாச 

யம், பசுத்தொழுவம். 
Mend, ». a. திருத்துதல், இட்டம்பண் 

ணுதல், கேர்கட்கதெல், சீராக்குதல், 

. புதுப்பித்தல். 
by sewing, தைத்தல், முடைதல், த 
ன்னுதல். 
by braiding, புரைதல், யொத்துதல், 

« பின்னுதல், இழைத்தல். 
apen, தூவல்£ீவுதல், இறகு£வுதல், 
மச பதம்திருத்துதல். 

Mend, v. a. இருந்தல், திறப்பதெல், F 
ராகுதல். 

Mend'a-ble, «. இருந்தக்கூடிய, Frou 
டக்கூடிய. 

Men-da'cious, a. யொய்யான, புரளி 
யான. 

Men-dac’i-ty, s. பொய், பொய்மை, பு 
cen). 

Mend'er, s. தருத்துவோன், £ர்ப்படுத் 
அவோேோன், புதுப்பிப்போன். 

Mend'i-can-cy, s. இரப்பு, யாசகம், பி 
சீசாடணம். 

Mend'i-cant, s. பிச்சைக்காரன், யாசக 

ன், இரப்போன், இரவலன், wish. 
religious, ஆண்டி; தபசி,ஏகாங்கி, ப 
ரதேசி, அறவி. 

பயம் 

Mend'i-cate, v.n. இரத்தல், யாசகம்ப | 
ண்ணுதல். 

Men-dic'i-ty, 
சாடணம். 

Me'ni-al, s. ஊழியகாரன், சேவகன். 
Me'ni-al, a. ஊழியத்துக்கடுத்த, குடிமக் 

களுக்கடுத்த, ழ்மையான, இழி 
வான. 
office, குற்றேவல், சற்றேவல், ஊழி 
யம். 

Me-nis'cus, 8. HERMES S 6 

தகண்ணாடி. 
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Me-nol’o-gy, s. மாதசங்கதிப்பத்திரம். 
Men'sés, s. தட்டு, பூப்பு, குதகம். 
Men'stru-al, a. மாததீட்டுள்ள, மாதபூப். 

புள்ள. 
discharge, சரோணிதம், சோணிதம். 
obstruction, இருதுமறிப்பு, தீட்பெ. 
படாமை. 

Men-stru-a'tion, s. ஆசூசம், GSE, தீ 
ட்டு, மாதவிடை, சுரோணிதரீர், துக் 
கை, இருது, பூப்பம், சாமர்த்தியம். 
diseases from, இரத்தகுலை. 
immoderate, தவாலை, பெரும்பாடு. . 
the first, Josue) Ga. 

Men'stru-ate, v. n. பூத்தல், சூதகமாதல். 
Men'stru-ous, a. குதகமான, இருதுவா 

ன, தீட்டான, பூப்பான. 
cloth, SL. @#E%m. 
woman, இருதவதி, iby இரச 
ஸ்வலை. 

Men'stru-um, 5. கரைக்குமருந்து; கார 

நீர், திராவகரீர். 
Men-su-ra-bil’i-ty, s. 

GOT GOLD» 

Men'su-ra-ble, a. அளக்கக்கூடிய, வ 
ரையறுக்கக்கூடிய. 

Men’su-ral, a. அ௮ளவுக்குரிய. 
Men’su-rate, v. a. அளத்தல், அளவிடை 

பண்ணுதல். 

Men-su-ra'tion, s. அளவுசாத்திரம், ௮ள 

வை, அளவுமானம். 
Men'tal,a. மwனதுக்கடுத்த, மனதிலுள்ள. 

firmness, தைரியம், ஒர்மம், இடாரிக் 
கம், லீரம், உறுதி, 

Men’tal-ly, adv. எண்ணத்துக்கடுத்தவித 
மாய், மனதுக்கடுத்தபடி. 

Mention, s. சொல், உரை, மொழி, வ 
சனம், குறிப்பு, சைகை. 
to make special mention of, விதந்து 

கூஅதல், குறித்துச்சொல்லுதல். 
Men'tion, v. a. சொல்லுதல், உரைத்த 

ல், மொழிதல், அறிவித்தல். 
particularly, sண்டித்துச்சொல்லுத 

ல், விதந்துசொல்லுதல், குறித்துச் 
சொல்லுதல். 
distinctly, தெளியச்சொல்லுதல், தீர் 
ச்கமாய்ச்சொல்லுதல். 

Mentor, s. 06919, ஆலோசனைக்காரன். 

அளக்கக்கூடியத 
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Mer'can-tile, a. வியாபாரத்துக்கடுத்த, 

வத்தகத்துக்கடுத்த. 
Mer'ce-na-ri-ly, adv, சம்பளப்பொருட் 

டாய், பொருளாசையாய், லாபநியித் 
தமாய். 

Mer'ce-na-ri-ness, s. பொருளாசை, லா 
பவிச்சை. 

Mer'ce-na-ry, 8. சம்பளப்பொருட்டே 
வேலைசெய்வோன், சம்பளகாரன்,கூ 
விவேலைகாரன், பிரகிபலனுக்குவே 
லைசெய்வோன். 

Mer'ce-na-ry, a. சம்பளப்பொருட்டா 
ன, பொருளாசையுள்ள, லாபவிச்சை 
யுள்ள. 

Mer'cer, s. 
கன. 

shop, பட்டுச்சவளிகம்பளக்கடை. 
Mer'cer-y, s. பட்டுக்கம்பளம்முதலியபு 

டைவைகள். 
Mer'chand-ise, s. வியாபாரம், வத்தகம், 

— வாணிகம், கச்சவடம். 
article of, வியாபாரச்சரக்கு, வத்தக 

ச்சாக்கு. 
by a company, கூட்டுவியாபாரம், கூ 
ட்வெத்தகம். 

Mer’chand-ise, v. n. வியாபாரம்பண்ணு 

தல். 
Mer'chant, s. வத்தகன், வியாபாரி, த 

னவரியன், வணிகன். 
of cloth, சவளிக்கச்சவடகாரன், பு 
டைவைவிற்போன். 

Mer'chant-a-ble, a. கொள்ளக்கூடிய, 
வியாபாரம்பண்ணக்கூடிய, லியாபா 

ரத்துக்கடுத்த, வத்தகத்துக்கடுத்த. 
Mer'chant-like, a. வத்தகன்போன்ற, 
Mer'chant-man, s. லியாபாரக்கப்பல். 
Mer'ci-ful, a. இரக்கமுள்ள, தயையுள் 

ள, உருக்கமுள்ள. 
man, தயாளன். 
woman, தயாளி. 

Mer'ci-ful-ly, adv. இரக்கமாய், உருக்க 
மாய், தயையாய், 

Mer'ci-ful-ness, . இரக்கம், தயாளம், 
உருக்கம். 

Mer'ci-less, a. இரக்கமில்லாத, உருக்க 
மில்லாத, கொடுமையான. 

_ Mer'ci-less-ly, adv. இரக்கமின்றி, கொ 
கீரமாய், சண்டிப்பரய், as@oom. 
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Mer'ci-less-ness, s. வன்கண்மை, இரக 
கமின்மை. 

Mer-ct'ri-al, a. புதனுக்கடுத்த, இரசத் 

தாலுண்டான, இரசத்தாற்செய்த. 
active, முயற்கியுள்ள, சுறுசுறுப்புள் 
ள, அடிப்புள்ள. 

Mer'cu-ry, s. இரசம், பாதரசம். 
bi-chlorid of, or corrosive sublimate, 

சவ்வீரம், பறங்இப்பாஷாணம். 
red sulphuret of, er ப்பதங்கம், வா 
லரசம், சாதிலிங்கம். 
consolidated, இரசக்கட்ட, இரச 
மணி. 
protochlorid of or calomel, இரச பு 
ட்பம், இரசபஸ்மம். 
white precipitate of, இரசகருப்பூரம். 
the planet, புதன், புந்தி 

Mer'cu-ry, v. a. இரசம்பூசுதல், இரசமிட 
டுதல். 

Mer'cy, இரக்கம், மனவுரு 
Mer'ci-ful-ness, *” es க்கம், மன்னிப்பு, 
தயை. 

Mer'cy-séat, s. Sருபாசனம், இரக்காச 
னம். 

Mere, s. ஏரி, வாவி. 
a boundary, எல்லை. 

Mere, a. இயல்பான, சுத்த, கலப்பில் 
லாத, 

Mere'ly, adv. மாத்திரம், சுத்தமாய். 
Mer-e-tri'cious, a. மோகலிலையுள்ள, ம 

தனலீலைக்கடுத்த, மருட்டி, இலீலா 
வினோதமுள்ள, வெளிப்பகட்டான. 

Mer-e-tri'cious-ly, adv. மெொகலிலையா 
ய், மதனலீலையாய், காமமாய். 

Mer-e-tri'cious-ness, s. மோகலீலை, ம 
ருட்டுவித்தை. 

Merge, v. a. அமிழ்த்தல், அழுக்குதல், 
புதைத்தல். 

Merge, ». n. அமிழ்ந்துதல், புதைதல், தா 

ழ்தல், அமுங்குதல். 
Me-rid'i-an, 8. உச்சம், உச்௪, கோடி, 

மத்தி, ஈடுமையம், வ்கி ற்ு மத்தி 
யானம். 

Me-rid'i-an, a. உச்சமான, மத்தியானத் 
அக்கடுத்த. 
line, தேசாந்தரரேகை, மத்தியரேகை. 

' magnetic, sரந்தமத்தியரேகை. 
| Me-rid'i-on-al, a. மத்தியரேகைக்கடுத்த. 
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Me-rid-i-on-al'i-ty,'s. oS DuCra@sss 
டுத்ததன்மை, மத்திமை. | 

Me-rid'i-on-al-ly, adv. 
யாய், மையவரியாய். | 

Mer'it, s. s69, பாத்திரம், தகைமை, 
யோக்கியம், பேறு. 
religious, புண்ணியம், அறம், லீறு. 

Mer'it, v. a. eee Pheer பா 

த்திரமாயிருத்தல், தகுதியாதல். ' 

Mer-i-to’ ri-ous, a. சுதிர்கமுள்ள, வ்த் 
மான, தகுதியான, ப்த்ல்் 4 
கழ்ச்சிக்டெனான. ets A 

Mer-i-to'ri-ous-ly, adv. சகுதியாய், பா 
தீதிரமாய், புகழ்ச்சக்கடெமாய்.!' 

Mer-i-to'ri-ous-ness, $. தகுதி, பாத்திர 
ம், உரித்து, a alse at apd 

Mer'maid, s. Fீரரமகள். 

Mer'ri-ly, adv. wAிழசசியொய், சனிப்பா 
ய், சீராட்டாய், களிமாட்ட்ரய்;' 

Mer'ri-ment, s. wAிழ்ச்சி, களிப்பு, சொ 
CTL TLL wy களியாட்டு | 

Mer'ri-ness; 8. மகிழ்ச்சி, ஈகை, விம் 
பு) மனமகிழ்ச்சி, களியாட்ர் 

-Mer'ry; a. களிப்பான, மகிழ்ச்சியுள்ள , 
சிரிப்புள்ள, நகையுள்ள: | 
to be merry, sகளித்தல், மநிழ்தல். 

Mer-ry-an'drew, s. சோமாளி, 
Mer'ry-mak-ing;'s. u@ie vee smo, 
சேட்டைபண்ணுகை. 

Mer'ry-thought, 5.’ aes & off) cor OG GF 
| செலும்பு. bi 

Mer’sion, s. தாழ்த்துகை, அழத்துகை, 

அமிழ்த்துகை, அமுக்குகை. ல 
Mes'en-ta-ry, s. ம்ணிக்குட ல், 

Mesh, s. வலைக்கண், சல்லடை. 

of a brewery, Wawra, கசாளம். 

Mes'lin, s. தானியக்கலப்பு, அவெல், . 
Mes'mer-ism, 5. புலாதிசக்காட்யொக்கு 
கை, விமையா சப்பத். அவ 
த்தைப்பிரயோகம். 

இன்னக 

Mes’ mer-ize, 0. a. புலாதிதக்காட் க் 
கல் ,அகண்டாகாரவிருத்திப்படுத்தல். 

Mésne, a. sடுவிலுள்ள, இடையான... 

Mess, 8. யொசனம், உணவு! 
a company, ஒரேபக்கியிற்பொடிப் 
போர், எகபாச்திாபோசனர். 
a medley, sலவை, பலதிட்டு, 
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for a beast, விலங்குள்ககுமுறை 
கொடிக்குந்தன். 

Mess, 0.2. Aன்னுதல், உண்ணுதல்) Li 
ந்தியிற்சாப்பிகெல். 

Message, s. செய்தி, தூது; விசேஷம், 
கற்பனை, சங்கதி, 

Mes'sag-er, » அதன், சேவகன், ஓ 
Mes'seny-er, ப் சாம். 
Mes-siah, அபிவே.கம்பண்ணப்ப 

Mes-silas, *" a ary es 2 
Mes-si'ah-ship, s. 9SCos,¢égaw. 
‘Mes'sieurs; 8. (pl.) இராசசிறியவர்கள், 

வக்கணையுள்ளவர்கள். | 
Mess'mate; s. உடன்உண்பவன்,; ஒரு 

பந்தியிற்சாப்பிடுவோன்.. 
Me-tab'o-la; s.-விகாரப்படுகை, மாறு 

கை, பேதனமருந்து.. 
Met-a-gram'ma-tism, s. எழுத்தலங்கார 

பாவதிதம், யூகயாவை. 
Metal; s. சாது, உலோகம். 

courage, தைரியம், ர் yp 
wnA, 2 Crre Dp. 

Met-a-lep’sis, s. ரப கவலங்காரத் 
தொன்று. 

Me-tal’lic, a. உலோகம்பேரன்ற, உலோ 
கத்தாலாய். 
calx, பஸ்மம், செம்துரரம். 
cement, sவச்சாரம். 

plate, ச௫டு, உலோகத்தகடு, 
உலொகம்லிளை 

றெ, தாதுக்களையுண்டாக்குறெ. 
Me-tal’li-form, a. உலோகரூுபமான, உ 

லோகம்போன்ற, தாதுபோன்ற. 
Met/al-line, a. உலோகம்விளைநற, தா 
தள்ள. } 

Met'al-list, s. உலேரகாப் பியா, கம்மா 
ளன். 

Met'al-lize, v. a. ஒருலோகத்தின்றள் 
மையூட்டுதல், உலொகமாக்குதல். 

Met-al-log'ra-phy, 5. sாதுவாதம். 

‘Met’al-lur-gist, s. உலேரகங்களைப்புட் 
மிடுவோன், வேதைசெய்வோன். — 

Met’al-lur-gy, s. உலோகங்களைப்புடமி 
டும்வித்தை, வேதைவித்தை. ay 

Met- -a-morph’ O86, D. a. திரித்தல், உரு 
மாற்றுதல், வெிற்ளுலாக்க் 

‘to become metamorphosed, த் 

அதல், திரிதல், வேற்றுறாவாகுதல். ; 
| 
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Met-a-morph’o-ser, s. உருபுதிரிப்போ 
ன், வேற்றுருவாவோன். 

Met-a-morph’o-sis, 8. உருத்திரிபு, வே 

POG, உருமாற்றம். 
Met'a-phor, 8. உருவகம், உருவக அலங் 

காரம், உருவகஅணி 
Met-a-phor'ic, 2 HAS அலங்கா 
Met-a-phor’ic-al, Ts கல் உ 

ருவகமான. ச் 
Met-a-phor'ic-al-ly, adv. உருவகமாய். 
Met’a-phor-ist, s. உருவகிப்போன். 
Met'a-phrase, s. சொல்லொடுபொருளா 

ய்மொழிபெயர்ப்பு. 
Met'a-phrast, s. சொல்லொடுபொருளா 

ய்மொழிபெயர்ப்போன். 
Met-a-phras'tic, a. செொல்லொடுபொரு 
ளாய்மொழிபெயர்க்றெ. 

Met-a-phys'ic, SESIA LGM QISED 
Met-a-phys’ic-al, = ‘ த்த. 
Met-a-phys'ic-al-ly, adv. தத்துவநூலுக் 

குரித்தாய். 
Met-a-phy-si'cian, s. தத்துவசாத்திரி. 
Met-a-phys'i ics, 8. (pl.) தத்துவநூல், த 

த்துவஆகமம், தத்துவசாத்திரம். 
Met'a-plasm, s. சொல்விகாரம். 
Me-tas'ta-sis,s. ரோகங்களினிடமாற்று. 
Me-tath’e-sis, s. மரற்றிவைக்கை, மொ 

ழிமாற்று. 
in medicine, ரோக ம்மாறுகை. 

Méte, s. அளவு, எல்லை. 
Méte, v. a. அளத்தல், விதித்தல், நியமி 

தீதல். 
Me-temp-sy-cho'sis, s. மறுயிறப்பு, மறு 

செனனம், பர்சாயப்பிரவேசம். 
Me'te-or, 5. வண்விழ்கொள்ளி,உற்கை. 
Me-te-or'ic, a. விண்லீழ்கொள்ளிக்கடு 

தீத, உற்கையுள்ள. 

M-te-or-o-log’ic, - ¢ பரமாணுவி 
Me-te-or-o-log"ic-al, “ § னோதத்துக்கு 

ரிய, பரமாணுவித்தியாச nha Sm. 
Me-te-or-ol'o-gist, s. உற்கா தேசிகன். - 
Me-te-or-ol’o-gy,'8. பரமாணுவினோத 

சாத்திரம், உற்காசாத்திரம். 
Me-te-or-os'co-py, 8. சடர்களின் தரம 

நிகருவி, உற்காமானி. ' 
Me-té'or-ous, a. உற்கைபோன்ற. 
Me'ter, சந்தவிகற்பம், இசைவிகற் 
Me'tre, * ¢ பம், 
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Me-theg'lin, s. சதேன்கலந்தரீர். 
Me-thinks', s. impers. நினைக்கிறேன், er 

ண்ணுஇறென். 
Meth'od, s. வகை, விதம், ஒழுங்கு; பி 

ரமாணம், அளவு, வ 
Me-thod'ic, PUSH, AGES 
Me-thod'ic-al, a. t ப்பட்ட; ரெமங்ிரெ 

மமாய்வகுத்த, பிரமாணமான. | 
Me-thod'ic-al-ly, adv. ஒழுங்காய், வகை 

யாய்,  பிரமாணமாய், -கிரமங்கரம் 
மாய், வரிசைவரிசையாம். ~ 

Meth’od-ist, s. ஒ மழுங்க ல்நிற்போன், 
வைத்தியாப்பியாசி, நியமநிட்டைக் 
காரன். 

Meth'od-ize, ». a. ஒழுங்குப்படுத்துதல், 
கத்தல், வகுத்தல், பிரமாணித்தல், 
கிரமங்கிரமமாய்வைத்தல். 

Met-o-nym’ie, ஆகுபெயருக்கு 
Met-o-nym’ie-al, a. 
Met-o-nym'ic-al-ly, adv. ஆகுபெயராய், 
Met'o-nym-y, s. ஆகுபெயரிடுகை., 
Met-o-pos'co-py, 3. மsக்குறிகொண்டு 

குணமறிகை, சாமுத்திரியமறிகை. 
Me'tre, s. (see Meter.) சக்தவிகற்பம், 

இசைவிகற்பம். 
Met'ric-al, a. செய்யுள் கடைக்குரிய. 

combination of feet, செய்யுட்£ர். 
Me-trop'o-lis, s. இராசபட்டணம், (இ 

ராசமா௩கரம், சமஸ்தானம், ஈகரி, இ 
ராசதானம், தலைப்பட்டணம். 

Met-ro-pol'i-tan, s. Aரரஷ்டகுரு; G 
ருப்பிரதானி, பிரதானகண்காணி. 

Met-ro-pol’i-tan, இராசதானிக் 
Met-ro-pol’i-tic, a. (கரல, சிரேஷ் 
Met-ro-po-lit'ic-al, டகுருவுக்குரி 

ய, தலைப்பட்டினத்தில்வரசம்பண் 
ணுதிற, 

Met'tle, s. செருக்கு; தைரியம், உரம், 
உற்சாகம், சுணை, விவேகம். 

Met'tled, உற்சாகமுள்ள, வீர 
Met'tle-séme, ¢ முள்ள, சுணையுள் 

ar, திடாரிக்கமுள்ள, செளரியமுள் 
ள, சுணேையான. 

Met'tle-some-ly, adv. wvனஉச்சாகமாய், 
திடாரிச்கமாய், சுணையாய். 

Met’tle-sSme-ness, s. டன், சுணை, 
வேசம். 

Mew, s. ஒர்சடற்புள். 



MID 

a cage for birds, #0, பஞ்சம். 
a place of confinement, மால், விடு, 

Mew, v. n. பூனைஅமழுதல். 
to change, புததாதல். 
to molt, இறகுஉதிர்தல், மயிர்சொரி 
தல், உரோமங்கழலுதல். 

Mew, v.n. அழுதல், அனுங்கெழுதல். 
Mewl’er, s. அனுங்னெழுவோன். 
Mi'asm, நச்சுக்காற்று, விஷவா 
Mi-as’ma, * ‘ யு; விஷக்காற்று, திக் 

காற்று, ஊழிக்காற்று. 
Mi-as-mat'ic, a. தக்கரற்றுள்ள, ஈச்சுவா 

யுக்கடுத்த, 

Mica, 8. அப்பிரசம். 
Mi-ca'ceous, a. அப்பிரகமுள்ள, அப் 

பிரகத்துக்குரிய. 
Mick'le, a. மிகுதியான, மிக்கான. 
Mi'cro-cosm, 8. Aற்றண்டம், மணித 

சடம். ea 
Mi-crog'ra-phy, s. அணுவறிநூல், ௮ 

ணநட்பசாத்திரம். 
Mi-crom’e-ter, s. தன்பக்கம் 

ளவிடுங்கருவி. 
Mi'cro-scope, s. பூதக்கண்ணாடி. 
Mi-cro-scop’ic, ae பூதக்க ண்ணாடி 
Mi-cro-scop’ic-al, “ யினாலாய, பூதக் 

கண்ணாடிபோன்ற, பருப்பித்துக்கா 
ட்டுதிற, அதிறுட்பமான. 

Mid, a. sடுவான, மத்தியான, மத்தியி 
லுள்ள, இடையிலேயுள்ள. 

Mid'day, s. மத்தியானம், உச்சி, மதிய 
ம், ஈடுப்பகல், உருமம், நண்பகல். 

Mid'dle, s. sQ, இடை, மத்தி, மையம். 
aged, ஈிவெயசள்ள, சரிபாதிவயசுள் 
ள, அத்தாயுசுள்ள. 
rate, BOSS, மத்திமவிதம். . 
as waist, இடை, அரை, நடு, bar, ம 
த்திமம், நாப்பண். 

Mid'dle, a. மத்திம, நடுிமையமான, நே 
ர்கவொன, இடையான, ஊடான. 

Mid'dle-most, a. sநிவான, மத்திக்கடுத் I 

த, நடுவுக்கயலான. 

Mid'dling, 4. பரும்படியான, நடுத்தர 
மான, மத்திமமான, சமமான, ந௩டுரா 
சியான. 

Mid'dling-ly, adv. sித்தரமாய், ஈரொசி 
யாய், LOL LM. 
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Midge, s. கொதுகு ஈசல்முதலியற்று 
யிர். 

Mid'lard, s. sமொடு, 

Mid'leg, s. கெண்டைக்கால். 
Mid'night; s. sQரரத்திரி, ஈடெச்சாமம்,பா 

திராத்திரி, அத்தராத்திரி, அத்தசாமம். 
Mid'night,. a. sச்சாமமுள்ள, அத்தரா 

த்திரிக்குரிய. 
Mid'riff, s. ஈரல்தாங்கி, 
Mid'ship-man, s. கப்பலினிரண்டாந்த 

ளகத்தன். 
Midst, s. sQ,மத்தி,இடை,மையம், ஊடு. 
of a work, சமசரிவேலை, நடுவேலை. 

Mid'sum-mer, s. sநிக்கோடை. 

Mid'way, s. இடைவழி; ஈவெழி, பாதி 
வழி, மத்திவழி. 

Midway, a. இபமைவழியான, பாதிவ 
ழியான, ஈவெழியான. 

Mid'way, adv. இடைவழியாய், ஈவெழி 
யில், மத்தியபாதையில் 

Mid’wife, s. மருத்துவிச்சி, . மருத்துவப் 
பெண். 

Mid’ wife-ry; s. மருத்துவம், கருப்பிணி 
யவேட்சணம். 

Mid'win-ter, s. sQிமாரி. 

Mién, s. முகப்பார்வை, முகரூபம், கோ 

லம், தோற்றம், போங்கு. 
dignified, சமுகம், மகத்தானரோக்கு, 
இடீக்கானகோலம், தாராளக£டை,இ 
ராசநோக்கு 

Miff, s. பொறாமை, விதனம், தாங்கல், 
வெறுப்பு; கோயம், கறுப்பு. 

Might, s. வல்லமை, பலம், பெலன், வ 
வலிமை, பராக்கிரமம், தத்துவம். 
as splendor, Jrரdை, சோதி, 

Might, aux. கூடும், ஆகும். 

Might/i-ly, adv. வல்லமையாய், வலிமை 
யாய், மகத்துவமாய். 

Might'i-ness, s. தத்துவம், பெருந்தன் 
மை, மகத்துவம், வலிமை, மாண்பு 
டைமை. 

Might’y, a. மகத்தான, மகாவலிய, பெ 
ருமைதங்கிய, உரமான. 
men, பராக்கிரமசாலிகள், வலியர், ப 
ராக்கிரயிகள். 

Mi'grate,v.n.குடியெழும்புதல், பரதேச 
ம்போகுதல்,குடிவாங்குதல்,ஊரைவி 
ட்டெழும்புதல்; வலசைவாங்குதல். 



MIL 

Mi-gra'tion, 8. குடியெழுச்சி, பரதேச 
ம்போகுகை. 

Migra-to-ry, a. பரதேசம்பொதிற, குடி 
யெழும்புநறெ, வலசைவாங்கு இற. 

Milch, a. பரல்கொடுக்திற, கறக்இிற. 
COW, கறவைப்பசு, பாற்பசு. 
sheep or goat, sகறவலையாடி. 

Mild, a. சாந்தமுள்ள, மெத்தெனவுள்ள 
சாதுவான, re படிவுள் 

OM 5 பதமையான..'! 
countenance, சாதுவானமுகம், சாம் 

Spel, ss real 

weather, சரர்திகாலம், சமஉஷடண 
காலம், சுவாத்தியகாலம். 

Mil'dew, s. பூஞசு, பூசணம். 
on cloth, கரும்பேன், பூசணம். 
on grain, grass, fruits, &c., om. 

Mil'dew, v. n. பூஞ்சுபிடித்தல்) யூஞ்சுக 
Lesa, அழுக்கணவன்யிடித்தல்.' 

Mild'ly, adv. மிருதுவாய், , மெத்தனவா 
ய்; பதமையாய், சாம்தமாய், — 
மையாய், சாதுவாய். 

Mild’ness, s. சாக்தம்) மெத்தன; இளம் 
காரம், தண்மை; பதமை; அமைவு, 
சாது, தயாளம். © 

Mile, s. முக்கால்சாழிவழி grow, காதத் 
திற்பத்திலொன்று, மயில்; (Eng) 

Mile’stone, s. குர்தி 
க்கல். 
post, முக்கால்சாழிவஜிஎல் க்கட் 
டை, முக்கால்நாழிவழிஎல்லைத்தறி.' 

Mil’i-tan-cy, s. Gumi, யுத்தம், 
Mil/i-tant, a, யொருகிற, போர்ச்சேவக 

உத்தியோகமுள்ள. 
Mil'i- -ta-ri-ly, adv. யத்தமாய், எத்தி 

மாய், போர்வீரமாய். 
Mil'i-ta-ry, $: பபைமச்சனம், சேனை; தா 

னை, படை, இராணுவம். 
Milicta-ry, ௬. யுத்தத்துக்குரிய, சண்டை 

க்கடுத்த, இராணுவத்துக்குரிய.  ' 
art, ஆயுதவித்தை, போர்வித்தை; சங் 
தஇிராமவிலக்கணம். (El 
array, சா; யூகம், ப ௮ 

, யூபம். 
bravado, 16a eae படைமா 

“ட், ஒர்மம். | tery 

costume, accoutvemientt: Ko. ty Kian 

ர்ச்கோலம், பேராயுதவர்க்கம். 
356 

MIL 

exercise, ன்னை து 
யாசம். ' : Li 

exploits, bitinkiuaoteg யுச்தலிக்ர 
மம், வீராவேசம்" ' 
gentleman, செர்ன் ெமலீரன். 
noise or confusion, கோலாகலம், 

போர்த்துளனி, ஆர்ப்பரிப்பு. ' 
Mil'i-tate; v. n. எதிர்க்தல்; எதிரிடைப 

ண்ணுதல், விரோதித்தல். 
Mi-li'tia, s. யுத்தாப்பியாசம்பண்ணுங்கு 

டிசனம்,போர்ச்சேவகர்,குடிப்படை. 
Milk, s. யால்; அமுதம், உரம். 

human, தீன்னியம், CO 
thick, தீடித்தபால். | 

Milk, v. a. ‘யரல்கறத்தல்ஏ பாலுற்தல், 
பால்பீர்ச்சுதல். | 

Milk'-fe-ver, s. முலவாசைக்காய்ச்சல், 
© மால்பெயர்ச்சிக்சாய்ச்சல். ப 
Milk'ing, s. sறக்குகை, பர்சை 
Milk'i=ness, அவ்ள் மெது, 

மிருது. iy “es Ly sake 

Milk’maid, s. தகதக பரற்கா 
ரி, இடைச். oe 
man, ee பாற்காரன், இ 

2 pail: க்கி! பாற்சால், பரல்த் 

தொட்டி. | 
pan, பாற்சட்டி, E> 

_ woman, பால்லிற்பவள்; ' பால்வியா 
பாரி, ஆய்ச்சி, பாற்காமி, 

Milk'y, a. பாலினாலாய, res 
பாலுள்ள, மிருதுவான. 
juice, மரப்பால், சாரம். 
shrubs, கள்ளிச்செ டி, பாலுன்ள 
செடி. 

Milk'y-way, 5. நட்சத்நிரமாலை, பரல்வீ 
திமண்டலம்.. .. 

Mill, s. இயந்திரம், திரிகைவட்டம், a 
க்திரம். 
dam, இய்கதிரவாவியின்செய்குமை.. 
pond, இயந்திரவாவி. 
stone, இயந்திரக்கல், teen 8 
ரிகைக்கல். 
handmill, இரிகை, கைத்திரிகை. '"'' 

“Mill V. a. அரைத்தல், தூளித்தல், inna 
தல், பொடித்தல், அணுக்கல். | 

ey 

| Mille-na’ ri-an, Ss. See 
சகத்திரவருடக்காலமி: 
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Mil'le-na-ry, a. ஆயமிரவருஷமுள்ள, ௪௧ 

தீதிவற்சர. 
Mil-len'ni-al, a. ஆயிரவரு ஷத்துக்குரிய. 
Mil-len’i i-um, 5. ஆயிரவருஷம், சகத்திர 

வற்சரம். 
Mil’le-ped, s. அட்டை, த 

சகத்திரபாதம். 
Miller, ss Aஇரிகைக்காரன, இயர்திரக்கா 

ரன். 
as moth, வண்ணாத்திப்பூச்ிவின்றரி | 
மம. 

Mil-les'im-al, a. ஆயிரமான, anne 
மான. 

“Mil'let,-s. As, சாமை. | 
Mil’lin-er, s. ைக்க்ஸ்ப்வ்ள்சவன்காரி: 
Mil'lin-er-y,$. யெண்களின்தலைச்சோடு, 
Mill’ion, s. பத்்கள்ளி்து enti | 

| | Mind'ful, a. Aந்தனையுள்ள, அவதானமா பிரயுதம். 
Milt; s. மvண்ணீருள், ஸ்கல். 

of fishes; se, குண்டி. » 
Milt, v. a. SR APO சனிப்பித்தல். 
Milter, s. ஆண்மின். 
Mim'ic, s. கேலிக்காரன், ore 

ரன், சரசக்காரன், போலிக்காரன, 
நொன்னைக்காரன. 

Mim/ic, v. a. கேவிபண்ணுதல், 'சரசங 
காட்கெல், பரிகாசம்பண்ணுதல். 

Mimic, a. யெொரலிசெய்திற, கேவிக்கு 
ணமுள்ள. 

Mim‘ic-al-ly, adv. போவிவித்தையாய், 
கோட்டாலையாய்.. 

Mim/ic-ry, 8. கேவி, சரசம், பரிகாசம். 
Mi-mog’ra-pher, s. கெலிக்கதையெழு 
ga rer. 

Mi-nac’i-ty, 3. பயமுறுத்துகைய ys 
Min/a-ret, s. தூபி, கொடுமுடி கேவ 

apie, (ஆஃ) 
Min'a-to-ry, a. பயமுலுத்துதெ, sahil 

அத்துதிற. 
Mince, ». a. Gabisise. பண்றத! 

நறுக்குதல். NE 
in speech, நாகரீகமாய்ப்பேசுதல்ஃ. வி 
பர்தமாய்ப்பேசுதல். 

in walking, தத்தித்தத்ிபத்தல். 
_ Mince, v. n. விகுதுனாய்யகேசுசல் ; தெ 

ளித்தல். 
in speaking, காமிக் , 
சதுரப்யாப்ரய்ப்யேசுதல்., 
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 Mince’-pie, 
 Min'ced-pie, 
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in walking, சத்தித்தத்திரடத்தல், கெ 

ற்சைமிதிமிதித்தல். 
8. ' ஒர்பண்ணிகாரம். 

Min'cing, s. அரிப்பு, தெளிப்பு. 
walk, செச்சைகடை,,பெருயிதநடை ; 
தத்தடிகுடை, குஞ்சதகடை. 

Min'cing-ly, adv. யகுதியாய், பிரிவாய், 
அண்கெளாய், செளிப்பாய். 

Mind, s. weer, உள்ளம், நெஞ்சு, அகம். 
as opinion, கருத்து, எண்ணம், மனம். 

to make up one’s mind, தீர்மானித் 
தல், தெளிதல், தேர்தல். 

Mind, v4. அவதானம்பண்ணுதல், ஙி 
னைத்துப்பார்த்தல், ரோக்குதல், SG 

அதல். 
to obey, கேட்குதல்; இணங்குதல். 

ன, நினைப்புள்ள, சாவதானமான. 
Mind’ ful-ly, adv. வ்கி சாக்கிர 

தையாய், மனசார. 
Mind ‘ful-ness, s. சிந்திப்பு, கிர்ய்], 

யொசிப்பு, சாவதானம். 
Mind'less, a. sacri; புத்தியற்ற, கூ 

ர்மையற்ற, விருப்பமற்ற. 
Mine, s. சரங்கம்)நிரசவஸ்துவிளைநிலம். 

- for metals, உலொசம்விளைநிலம், உ 
லோகமெடுக்குஞ்ச ரங்கம். 

Mine, v. 4. சரங்கமறுத்தல், 
Mine; pro. என்னுடைய, என், எனது, 

எனது. | | 
Min'ers; s. (see Sappers.). சரங்கமறுப் 

பெர், சரங்கக்காரர். 
Min'er-al, sng, நிரசலஸது. 
Min’er-al,. a. ௩ NaRPRRIE ED EI தா 
mh ope tha | 

Min’er-al-ist, s. srதுவாதி. 
Min’er-al-ize, v. a. $7g7 Le, உலோ 

கங்களைவிளைவித்தல். 
Min-er-al-og'ic-al, a. தாதுவாதததுக்க 

டுத்த, a; 
Min-er-al’o-gist, s. sாதுவாதி. 
Min-er-al’o-gy, 8. நிரசசாத்திரம், தாதுற் 

பத்திச்சாத்திரம். 
Min’ gle, Vv. 0. கலத்தல், இசைத்தல், தோ 

ய்த்தல். 
Min’ gle, vn, இசைசதல், says தோ 

wee. : 
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Min'gled, a. சங்கரமுள்ள, கலந்த. 
Min'gler, s. sலக்கிறவன், சங்கரமாக்கு 

வொன். 

Min'iard, a. மெதுவான, மிருதுவான, 
சுநிர்தமான, ரொய்தான.' 

Min‘iard-ize, v. a. மிருதுவாக்குதல், 
ரொய்தாக்குதல், சுதிர்தமாக்கல். 

Min'i-ate, v. a. வ் 
செந்நிறமூட்டல். 

Min'ia-ture, s. சற்று, நறெடித்றிரய்யிர் 
Seow. 

Min'i-kin, s. (see Minion.) Aa @arA. 
a darling, அன்பன், செல்வன். 

Min'im, s. கட்டையன், கட்டையன். 
in music, சங்கதத்திலரைத்தொனி 
யைக்காட்மெடையாளம். 

. Min'i-mum, s. Sன்னஞ்சிறுதொகை. 
Min'i-mus, 8. G@9@5@, வாமனரூபு; 9 

PIG, ASO. 
Min'ing, s. சரங்கமறுப்பு, கனனம், ௮ 

SILOS. 
Min'ion, s. அன்பன், தோழன். 

in printing, ஓர்விதஅச்சு. 
Min'is-ter, 8. சேவகன், காரியக்காரன், 

பரிசாரகன், ஊழியக்காரன். 
as ambassador, தூதன். 

of religion, யொதகன், வில்ர்ககி் கு 
ரு, தேசிகன். 
of a king, மந்திரி, தேர்சசித்துணேவ 
ன், பிரதானி, ஆலோசனைக்காரன். 
a messenger of God, sதன்,தேவதொ 
ண்டன், தேவதூதன், தேவதாசன். 

Min/is-ter, v. a. ஈதல், பரிமாறுதல். 
Min’is-ter, v. n. சேவகஞ்செய்தல், சே 

வித்தல், ஊழியஞ்செய்தல். | 
to relieve, சகsாயஞ்செய்தல், உதவி 
செய்தல், மருந்துகொடுத்தல். 

Min-is-té'ri-al, a. குருத்துவமான, மந் 
திரித்தனமான. 

Min-is-té'ri-al-ly, adv. மர்திரித்தனமா 
ய், குருத்துவமாய். 

Min'is-tral, a. மந்திரிக்கடுத்த, குருவுக் 

கடுத்த. 
Min’is-trant, a. சேவிக்றெ, ஊழியஞ் 

செய்திற. 
Min-is-tra/tion, சேவகம், ஊழிய 
Min’is-try, i 2 ம், வேலை, குருத் 

அவம், தொழில், தாசிகம். 
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duration of, குருவுத்தியோககாலம், 
மந்திரியுத்தியோககாலம். 
as persons, ஆலோசனைச்சங்கத்தார். 

Min’i-um, s. வங்கசெம் தூரம். 
Mink, s. ஒர்விதமிருகம். 
Minor, 8. தாய்க்கீழ்ப்பிள்ளை, அபக்கு 

வன், பிராயமற்றவன். 
Minor, a. இளைய, சன்ன, குறைவான. 
Mi-nor’i-ty, s. றுவயது, a 

சிற்தொகை. 
Min'o-taur, s. s7ரஇடயபம். 
Minster, s. (see Monastery.) தவத்தோ 

ராலையம். 
Min'strel, s. Sதக்காரன், கந்தருவன், 

பாணன், வாத்தியக்காரன். 
Min'strel-sy, s. sகந்தருவத்தொழில், தே 

வாத்தியநூல், சங்கதேவாத்தியம், சங் 
கதசாடித்தியம். 

Mint, 8. தங்கசாலை, கம்பட்டசாலை, ௧ 
ம்பட்டகூடம், அக்கசாலை. 
the herb, தளி, 
as source of abundance, பாளம், 

Mint, ». a. sாசடித்தல், கம்பட்ட WO gs 
தல், கதைகட்டுதல், 

Mint'age, 8. கம்பட்டக்கூலி; நாணயம், 
நாணகம், காசு. 

Mint'er, s. sம்பட்டக்காரன், கம்பட் 
ட்மடிப்போன், காசடிப்போன். 
as inventor, sதைகட்டி, கற்பிதகத்தி 

யன். iY 

Mint'man, 8. sம்பட்டநிபுணன். 
Mint'-mis-ter, 8. sம்பட்டாதிபன், கம் 

பட்டகூடாதிபன், அக்கசாலையாரா 
wee. 

Min'u-end, s. 

சோதர்யம். 
Min'u-et, s. ஓர்வகை£டனம், பரததா 

ளத்திலொன்று. 
Min'ute, 8. நிமிஷம், காலதுட்பம், ௧ 

ணம். 

book, குgிப்புப்புத்தகம், சங்கதிப்பு 
த்தகம், சஞ்சேபனிகமம். 
glass, நிமிஷமறிநாழிவட்டில். 
hand, நிமிஷக்கம்பி. 

‘as sketch or note, குறிப்பு, பொழி 
வய, சஞ்சேபனம். 
as ;, of a degree, 6%. 

Min’ute, v. a. குறிப்பெழுதுதல். 

கழிக்கப்படுக்தொகை, 

‘ 
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Mi-nite’, a. சொற்ப, நுண்ணிய, GE 
GW, அட்ப. 
meaning, அண்பொருள்; அரும்பொ 
ருள், அட்பபயன். 
thing, சொற்பகாரியம், தண்ணிய 
பொருள். 
over minute, அL்பானுறுட்பமான. 

to be minute, துட்பமாதல், நொய்தா 
தல், கூர்மையாதல். 

Mi-ntte'ly,adv. sட்பமாய்,ஆராய்வாய். 

to speak minutely, தடL்பதுட்பமாய் 

ப்பேசுதல், வயணமாய்ப்பேசுதல். 
Mi-nite'ness, s. தண்மை, இலேசு, த 
அமை, சின்மை, குட்சம், அட்பம், 
நரொய்மை, அணுத்துவம். 

Mi-ni'tie, s. (pl.) இட்பங்கள், சன் 
னங்கள், அட்பசங்கதிகள். 

Minx; s. இடம்பக்காரி; எபொட்்டுக் 
காரி, கோப்புக்காரி 
as puppy, பெட்டை நாய்க்குட்டி, ஓ 
ர்விதமிருகம். 

Min'y, a. சரங்கமுள்ள, பாழியுள்ள. 
Mir'a-cle, s. அற்புதம், புதுமை, புதின 

ம், இயல்புக்கெதிரானது, தேவோாதீன 
சம்பவம். 

Mi-rac’u-lous, 4. அற்புதமான, அரில 

பமான, புதினமான. 
Mi-rac’u-lous-ly, adv. அற்புதமாய், பு 

தமையாய். 

Mi-rac'u-lous-ness, 8. அற்புதவியல்பு, 
தேவாதினசம்பவவியல்பு. 

Mi-rige’, s. srானல், பேய்த்தேர், மரீசி 

கம், மரீசிகை. 

Mire, s. சேறு, பங்கம், செதும்பு, சகதி, 

Mire, v.a. சேற்றில்மாட்டுதெல், சேற்றி 

லமிழ்த்துதல், சேற்றிற்புதைத்தல்.. 
Mir'i-ness, 8. ஆழியசேற்றின்தன்மை, 

நொதி, செதுப்பு. 
Mirk'some, a. மங்கலுள்ள, மப்புள்ள, 

கருகலுள்ள. 

Mirk’y, a. (see Murky.) vங்கலான, ஓஒ 
ளியற்ற, மந்தாரமுள்ள, கருகலுள்ள. 

Mir'ror, 8. sண்ணாடி, உருவங்காட்டி ; 
படிகம், பளிங்கு, படிமம், முகுரம், 
படிமக்கலம். 
as pattern, முன்மாதிரி, பாவனை. 

Mir'ror, v. a. பிரதிவிம்பித்தல், ஒளிகா 
ட்டுதல், 
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Mirth, s. மகிழ்ச்சி, களிப்பு, உல்லாசம், 
உவகை, சிமாளம். 

Mirth'ful, a. மகிழ்ச்சியான, மிகுகளிப் 
யான, களியாட்டான, சிமாளமான. 

Mirth’ful-ly, adv. sளிப்பாய், சிமாள 
மாய், மசர்ப்பாய். 

Mirth'less, a. sளிப்பற்ற, அக்கமுள்ள. 
Muy, a. சேறான, சேறுள்ள, சகதியுள் 

or, செதுப்புள்ள. 
Mis, 8. (prefiz.) மோசம்பிழைதவறு 
முதலியபொருட ரவருமுதலடை 
மொழி. 

Mis-ac-cep-ta'tion, 8. மோசவிளக்கம். 
Mis-ad-ven'ture, s. தவறு, நட்டம், 

மோசம், தூர்ச்சம்பவம். 
in law, கைமோசக்கொலை. 

Mis-ad-vis'ed, a. கெடுபுத்திகெட்ட. 
Mis-af-firm’, v.a. தப்பாயுறுத்திச்சொ 

ல்லுதல், மோசமாய்ச்சொல்லுதல் . 
Mis-aim'ed, a. இலக்குத்தப் பின. 
Mis-al-lege’, v. a. மொசமாய்ச்சொல்லு 

தல், தவறாய்ச்சொல்லல். 

Mis-al-li'ance, s. அடாதசேர்த்திக்கை, 
தூரச்சங்கசோவை. 

Mis'an-thrope, சனவிரோதி, ம 
Mis-an'thro-pist, lacy a 
Mis-an-throp’ic, சனவிரோதமு 
Mis-an-throp’ic-al, % ‘ ள்ள. 

Mis-an'thro-py, 8. சன விரோதம், அயி 
சத்திரம், சனத்துரோகம். 

Mis-ap-pli-ca'tion, s. பொருந்தாதபேச் 
&, suunerGuse, பிசகு, தவறு, கூ 
டாவியற்கை. 

Mis-ap-ply’ , 0.0. பொருந்தாமற்பேசுத 
ல், தப்பாய்ச்சொல்லுதல், தவரறாய்ச் 
செய்தல். 

Mis-ap-pre-hend’, v. a. மோசமாய்விள 
ங்குதல், மாறிவிளங்குதல். 

Mis-ap-pre-hen’sion, s. எண்ணப்பிச 
கு; கருத்தமோசம். | 
in logic, HAYéarF. 

Mis-as-cribe’, v. a. தவறாய்ச்சொல்லுத 
ல், அநீதமாய்க்குற்றம்பாரித்தல், மோ 
சமாய்ச்ச மத்துதல். 

Mis-as-sign’,v.a. தப்பாய்ச்சொல்லுதல். 
Mis-be-come’, v. a. பொருந்தாமற்போ 

க்குதல், தகாததாக்குதல், 
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Mis-be-got'ten, a. ஓழுங்கனேமாய்ப்பெ 
DD, முறைதவறியடைந்த, 

Mis-be-have', v. eqpaGorunuet ss 
ல், தப்பிதமாய்நடததல், வழுவியொ 
ழுகுதல்,. கெட்டகடையாய்ஈடத்து 
தல், அக ிரமமாய்ஈடத்தல். 

Mis-be-hav'ed, a. செட்டகடைஈடர்த, 
தஅன்னடைய்ள்ள, அராசாரமுள்ள, 

Mis-be-hav’ior, 8. அன்னமை,; கெட்ட 
நடத்தை, அராசாரம். 

Mis=be-lief’, s. Cees ecnadinatnaddaae, 
அவரம்பிக்கை. 

Mis-be-liéve', v. a. மொசமாய்நம்யுதல், 
| தவறாய்ஈம்புதல். gai Be 
Mis-be-liév'er, s. ஏவநம்யிக்கைகாரன். 
Mis-be-stow’, v. a. மொசமாய்க்கொடுத் 

தல், அவமாய்க்கொடுத்தல். ' 
Mis-cal'cu-late, v. a. sணச்குத்தப்ப்ம 
Asso, தவறாயெண்ணுதல், பிழைப் 

படஎண்ணுதல்,  மோசமாயுத்தேசித் 
தல. a) if 

Mis-cal-cu-la'tion, s. Ranges eS 
தப்புயோசனை. 

Mis-call’, v. a. வேர்ச்திற்சொல்லுதல், 
Mis-car'riage, s. அழிகரு, அழிகுட்டி, 

பிண்ட சேதம். 
as failure, தப்பு, தப்பிதம், தவறு, பா 

ழ்; பிசகுஃ | bY 
Mis-car'ry, v. 2. 7 a naw 

ழிதல், கருப்பஞ்சிதைதல். 
to fail, தப்புதல், தவறுதல்; 
ல், பிசகுதல். 
Bey be miscarried, Ptearseorsa), கரு 
வழிதல், நெறிதவறிப்போதல். . 

Mis-cist', v.a. மோசமாயெண்ணுதல், 
பிலை கக் 

Mis-cel-]a’ne-ous, a. கலம்பகமான,, நர 
விதமான, பலவிதமான, கலவை 
யான. : 

Mis-cel-la'ne-ous-ness, 8. கலம்பகம், க 
லவை, பலவகை. 

Mis'cel-la-ny, 8. கலம்பகம், பலவிதம், 
கலவை, நானாவிதம். 

Mis'cel-la-ny, a. கலவையான. 
Mis-chince’, s. அதிட்டவீனம், SIDE 

ம்பவம், யோச்க்கேடு,” | 
Mis-chiirge’; 8. கணக்குமோசம், கண 

கீகுத்தவறு, மோசக்கணக்கு. 
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Mischief, s. ங்கு, ஊறுபாடு, கேடு, த 

அதலை, தப்பிதம், குற்றம், சேதம், 
maker, சற்பனைக்காரன், குழப்பக் 
காரன், திங்குசெய்வோன். 

Mis'chief, v. a. திங்குசெய்தல் , கெடுசெ 
ய்தல், இன்னாசெய்தல். 

Mis'chief-mak-ing, s. அதலால் 
இன்னாசெய்கை. 

Mis'chiev-ous, a. அடினமான, 5 Bains 
செய்திற, 'தறுகுறம்பான,  தடுக்கா 
ன, மோசமான, துட்யமான. 
person, அட்டன்; தீயன், குறும்பன். 
to be mischievous, Pomme 
தறுதலையாயிருத்தல். 

Mis'chiev-ous-ly, adv. சற்பனையாய், த 
ற்குணமாய், தஅடினமாய், குற்றமாய், 
மோசமாய், தங்காய். 

Mis'chiev-ous-ness, s. சற்பனை, இங்கு, 
சதி, பொல்லரங்குஃ + 

Mis'ci-ble, a. சவ்க்கன்கிைக்கம் 
கூடிய. 

Mis-cite’, v. a. பிழையாய்ச்சொல்லுத 
ல், மோசமாயழைத்தல் தீவறாயெடுத் 
தக்காட்டல். 

Mis-claim’, 
caput sid Dena iain ) 

Mis-com-pu-ta'tion, s. க்கம் 
கு, தப்புக்கணக்கு, பிழைக்கணக்கு. 

Mis-con-ceit’, s. மோசவெண்ணம், தீ 
ப்பெண்ணம். | . 

Mis-con-céive’, v. a. கலோசல்ரங்வீலல் 
இக்கொள்ளுதல், தப்பாய்நினைத்தல். 

Mis-con-cep’tion, 8. ap 
தப்பெண்ணம். 
in logic, திரிபுக்காட்டெ 

Mis-con'duct, s. தன்ன்டை, செய்கை 
ம்முணறைகிசா்் பரிமாற்றப்பிழை,' ௮ 
மார்க்கம். 

Mis-con-duct’, v. மொசமாய்நடத்தல், 
மோசவழியிலேடத்தல்; மோசமாய் 
ப்பராமரித்தல். 

Mis-con-ject'ure, — 5. சுங்வெண்னெம். 
மோசஙினைவு. | il 

Mis-con-struc/'tion, s. பிழைப்பயன், 
பிழைக்கருத்து, மோசஅர்த்தம். . 

Mis-con’striie, v. a. மொசமாயர்த்தம்ப 
ண்ணுதல், பிழைப்பயன்சொல்லு 

கீல், 

8. தவறாயுரித்தாகை, தவ 
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Mis-coun'sel, v.a. துராலோசனைசொ 
ல்லல், தப்புப்புத்திசொல்லல். 

Mis-count’, s. sணக்குமோசம், எண் 
மோசம், தொகைமோசம். 

Mis-count’, v. a. எண்ணில்மோசம்விடு 
தல், மோசமாயெண்ணல். 

Mis'cre-ance, 

Mis'cre-an-cy, 
Mis'cre-ant,'s. அமார்க்கன், சண்டாள 

ன், நீசன், பாதகன், தறுகுறும்பன். 
Mis-date’, s. பிழைத்தேதி, பிழைத்திதி. 
Mis-date’, ». a. sப்பாய்த்தெதிகுறித்தல். 
Mis-deed', s. அற்செய்கை, குற்றம், தப் 

பு; தப்பிதம். 
Mis-deem’, v. a. சப்பாயெண்ணல். 
Mis-de-méan’, v. a. கேடாய்நடத்தல், 

அமார்க்கமாய்டட த்தல். 

Mis-de-méan'or, s. ssrாEடை, கெட்ட 
நடை, தீவறாய்£டத்துகை. 

Mis-di-rect', v. a. மொசமாயேவுதல், 
மோசமாய்ஈடத்துதல், பெயர்மாறிமே 
ல்விலாசமெழுதஅதல். 

Mis-do', v. a. தப்பிதஞ்செய்தல், தவறா 
ய்ஈடத்துதல், தவறுசெய்தல்., 

Mis-d6'ing, s. தவறு, பிழை, தப்பிதம், 
மோசச்செய்கை, மோசசிருத்தியம். 

Mis-em-ploy’, v. a. வண்தொழிற்கேற்ப 
0550, வீணலுவல்கொள்ளுதல். 

Mis-em-ploy'ment, s. வண்தொழில், வீ 
ண்வேலை, மோசகிருத்தியம். 

Mis-en'try, s. தப்புக்கணக்கு, பிழைக்க 
ணக்கெழுதுகை. 

Miser, s. உலோபி, பிசுனன், இடுக்கி, 
உலுத்தன், பிசுனி, ருெபணன். 

Mis'er-a-ble,a. Gிடையுள்ள, நிர்ப்பந்த, 
இடருள்ள, இடக்கணுள்ள, இழிவா 
ன, கேடான, உதவாத. 

person, ஏழை, நீசன், நிர்ப்பந்தன், இ 
ம்நன், கீழ்மகன். 

to be miserable, Misa, நிர்ப்பந்த 
மாதல், தாழ்தல், ஈனமாதல். 

Mis'er-a-ble-ness, 5. நிர்ப்பக்தம், இழிவு, 
அக்கப்பாடு, ஏழைமை. 

Mis’ er-a-bly, adv. நிர்ப்பர்தமாய், இழி 
வாய், எளிமையாய், கீழ்மையாய். 

Miser-ly, adv. உலோபமாய், பிசுனத்த 
னமாய், உலுத்தச்தனமாய். 
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Mis'er-y,s. Haru, அல்லல், அரந்தை, 

| இன்னா, இடக்கண், பீடை , கிலேசம், 
நிர்ப்பந்தம், சஞ்சலம். 

Mis-es-teem’, s. sணிசவீனம், கணிசக் 

குறைவு, அ௮வமதி, ௮வசங்கை. 
Mis-es'ti-mate, v. a. தப்பாயெண்ணு 

தல், அவமதியாயெண்ணுதல். * 

Mis-fash’ion, v. a. தப்பாயுருப்படுத்தல் 

மோசமாயுண்டுபண்ணுதல், தப்பாய் 
ச்செய்தல். 

Mis-form’, v. a. உறப்புக்கேடாய்ச்செ 
ய்தல், வழ்க ல்ல ழ்ல்! உறு 
ப்பீனமாக்குதல்; அவலட்சணமாக்கு 
தல், தப்பாயுண்டபண்ணுதல். 

Mis-for'tune, s. இடையூறு, ஆபத்து, நி 

ர்ப்பாக்யெம், பொல்லாங்கு, ௪தி, ௮ 
திட்டவீனம், தர்லபி, அர்விதி, தற் 
சம்பவம். 

Mis-give’, v. a. ஐயுறச்செய்தல் , அயிர்ப் 
புதவித்தல்,சமுச்சயங்கொள்ளுதல். 

Mis-giv'ing, s. சந்தேகம், ஐயப்பாடு, ௪ 
முச்சயம், சங்கை. 

Mis-got'ten, a. அரீதமாய்ப்பெற்ற, உ 
பாயதரந்திரமாய்ப்பெற்ற. 

Mis-gov' em, v. a. நியாயத்தப்பாயாளு 
தல், அநீதமாயாளுதல், தருமந்தவறி 
யாளுதல். 

Mis-gov'ern-ance, 8. அதருமஆளுகை, 
அராளுகை, கொடுங்கோன்மை. 

Mis-gov'ern-ment, s. அர்அரசாட்சி, வ 
முவாளுகை, அரீகஆளுகை, தகாஆ 
ரூகை, கொடுங்கோன்மை. 

Mis-ground’, v. a. மோசமாய் அஸ்திபா 
ரம்பொடுதல், தப்பாய்வைத்தல். 

Mis-guid'ance, s. தப்பாய்ஈடத்துகை, 
அன்னெறிகாட்டகை. 

Mis-guide’, ». a. மோசவழிகாட்தெல், 
அன்னெறிகாட்டிதல், தப்பாய்டத்து 

தல், SAMUEL FSO. 

Mis-hap’, S. இடைய, காரியத்தாழச் 
A, தப்பு, தவறு, .அர்ச்சம்பவம், ஆப 

தீது, இடற. 
Mis-héar’, v.n. மோசமாய்க்கேட்டல், 

தப்பாய்ச்கேட்டல், கேள்விமோசம் 
போதல். 

Mishmash, s. svi, சலவை. 
s3t 
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Mis-im-prove’, v. 4. ஏபாவனைபண்ணு 
தல், அர்வகையாய்ஈடயப்பித்தல், அர்ப் 
பாவனைபண்ணுதல், திருத்தக்கேடா 
க்கல். 

Mis-in-fer’, v. a. மொசமாயனுமானித் 
தல், தப்பருத்தாபத்திகொள்ளல். 

Mis-in-form’,v. a. சப்பிதமாயறிவித்தல், 
Cuaninnmienkests பிழையாய்ச் 
சொல்லுதல். e 

Mis-in-form-a'tion, s. மோசசமாசாமரம், 
தப்பறிவிப்பு. 

Mis-in-form’er, s. மோசமாயறிவிக்றெ 

வன், பிழையாய் அறிவிப்போன். 
Mis-in-struct’, ». a. மோசமாய்ப்படிப் 

பித்தல், பிழையாய்ப்படிப்பித்தல். 
Mis-in-struc’tion, s. தவரானகற்பனை, 

மோசகற்பனை, கள்ளப்போதகம். 
Mis-in-ter'pret, v. a. பிழையாய் அர்த்த 

ப்படுத்தல், வழுவாய்மொழிபெயர்த் 
தல், தப்புரைசொல்லல், பிழையாய் 
ப்பாஷைதிருப்புதல்,பிழையாய்ப்பா 
ஷாந்திரப்படுத்தல். 

Mis-in-ter-pret-a'tion, s. பிழைக்கருத் 
அ, பொய்யருத்தம், மொழிவழு; தப் 
புரை, தப்பானமொழிபெயர்ப்பு. 

Mis-join’, v. a. மோசமாயிணைத்தல், பி 
ழையாய்ப்பொருத்தல். 

Mis-judge’, v a. தப்பாய்த்திர்த்தல், மோ 
சமாய்நிதானித்தல். 

Mis-judge’, v. n. திர்ப்பிற்பிழைத்தல். 
Mis-laid’, a. போட்விடப்பட்ட, தப் 

பரய்வைத்த, தமொற்றமாய்வைத்த. 

Mis-lay', 0.4. இடந்தப்பிவைத்தல், கை 

தமொதஜிவைத்தல. 

Mis-lay’er, s. கைதடுமாறிவைப்போன், 
இடர்தமொறிவைப்போன், Opes 
Cur@oaar. 

Mis'le, v. n. தூறுத்ல், Angiereflwaw 
ப்பெய்தல், பணித்தல். 

Mis-léad',v. a. தப்பிதமாய்நடத்துதல், 

துர்வழிசாட்டதெல், அன்னெறிகாட்டு 
தல், வழிதப்பிஈடத்துதல். 

Mis-léad’er, s. தப்பிதமாய்வழிகாட்டு 
வோன், மார்க்கந்திரிப்போன்,மோச 
வழிகாட்டபவோன். 

Mis-like’, s. பிரியவீனம், வெறுப்பு. 
Mis-like’, v. a. பிரியலீனப்படுத்தல், 

வெறுப்பாக்குதல். 
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Mis-man‘age, v. a. தப் பிதமாய்கடத்துத 
ல், மோசமாயாளுதல். 

Mis-man’age-ment, s. தற்பாலிப்பு, ப 
ராமரிப்புத்தாழ்ச்சி, தப்பாளுகை. 

Mis-man'a-ger, s. அற்பாவிகன், ஒழுங் 
னன், தப்பாராய்ச்ி. 

Mis-mark’, v. a. பிழையாய்க்குறித்தல், 
மோசமாயடையாளப்படுத்தல். 

Mis-match’, ». a. சsாதசோபாக்கல், வி 
ச்சோடாக்குதல்.. 

Mis-name’, v. a. பெயர்மாறிக்கூப் பிடு 
தல், ஒவ்வாதபெயர்வைத்தல், 

Mis-no'mer, 8. தப்புப்பெயர், ஒவ்வாத 
பெயர், பொருந்தாநாமம். 

Mis-ob-serve’, v. &. மோசமாயவதானிதச் 
தல், பிழையாய்க்கவனித்தல், Sige 
மின்றியெண்ணுதல். 

Mi-sog’a-mist, 2. விவாகத்தைவெறுப் 
போன், எகாம்கப்பிரியன். 

Mi-sog'y-nist, 9. பெண்பகைஞன், ov’ 
திரிவிரோதி. 

Mi-sog'y-ny, 8. ஸ்திறிவிரோதம், பெண் 
ணைவெறுக்கை. 

Mis-place’, v». «. இடந்தப்பிவைத்தல் 
தானந்தப்பிவைத்தல். 

Mis-point’, v. a. இயைந்தப்பவிதெல், த 
ப்பாய்வாசகக்குறியெழுதுதல். 

Mis-print’, அச்சுப்பிழை, பி 
Mis-print’ing, 5 ¢ ழையச்சு, மோசமு 

தீதிரிதம். 
Mis-print’, v. a. தவறாயச்சடித்தல், பி 

ழையாய்ப்பதித்தல்,மாறியச்சடித்தல் , 
தீப்பாய்முத்திரித்தல். 

Mis=-pris'ion, 8. ஏசட்டை, நிந்தனை. 
in law, குற்றம், அயராதத்தைமறைக் 
கை, கண்சாடை. 

Mis-pro-nounce’, v.a. பdழையாய்உச்௪ 
ரித்தல், கொச்சையேசுதல். 

Mis-pro-nun-ci-a'tion, 8. உச்சரிப்புத்த 
வறு, கொச்சை, கொச்சைப்பேச்ச. 

Mis-pro-por'tion, s. பிரமாணமின்மை, 
பொருந்தாமை, சோடின்மை, அந்த 
க்கேடு, குருபம். 

Mis-quote’, v. a. பிறன்மொழியைவிகா 
ரப்படுத்தியுரைத்தல், தப்மிதமாய்மே 
ற்கோள்காட்டல். 

Mis-re-cit'al, s. தப்பாய்ப்பாடஞ்சொ 
ல்லுகை, பிழையாய்ச்சொல்லுகை. 
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Mis-re-cite’, v. a. பிழையாய்ப்பாடஞ் 
சொல்லுதல்,  தப்பிதமாய்ப்பாடஞ் 
சொல்லுதல். 

Mis-reck'on, v. a பிழையாயெண்ணு 
தல், மோசமாயெண்ணுதல். 

Mis-re-late’, v. a. மொசமாய்ச்சொல்லு 
தல், தப்பிதமாய்விபரித்தல். 

Mis-re-la'tion, s. தப்பிசவிபரம், மோச 
மாய்விளக்குகை. 

Mis-re-mem’ber, v. a. தவறிநினைத்தல், 
மோசமாயவதானிததல். 

Mis-re-port’, s. மோசவறிவிப்பு, பொய் 
க்கூற்று, பொய்க்கதை. 

Mis-re-port', v.a. பொய்யாய்ச்சொல் 
லதல், பிழையாய்ச்சொல்லுதல், மற் 

ரொன்றுரைத்தல். 
Mis-rep-re- -sent’, v. a. பிழையாய்ச்சொ 

ல்லுதல், தப்பிசமாயெடுத்துக்காட் 
தல், தவறாய்உரூபித்தல். 

Mis-rep-re-sent-a'tion, 8. யபொய்விருத் 
தாக்கம், தவறானவிபமம். 

Mis-rep-re-sent’er, s. மோசமாய்விளக் 
குவோன், மோசமாய்க்காட்டவோன். 

Mis-rile’, s. குழப்பம், தயரசாட் ௭. 
Miss, a. தப்பு, பிசகு, தவறு, பிழை, கு 

ற்றம், வழு. 
as person, இறுக்கி, Daw, கன்னி, 
குமரி, வாலை. 
as concubine, வைப்பாடிச்சி, கூத்தி. 

Miss, ». தப்புதல், வழுவுதல், தவறுதல் , 

பிசகுதல், பிழைத்தல், திறம்புதல். 
the mark, குறிதப்புதல், இலக்குத்தப் 
புதல், இலக்குத்தப் பிவீசுதல். 
to miss fire, கத்தரித்தல், நெருப்புப் 
பற்றாமல்விதெல், 

Mis'sal, 8. பூசாபுத்தகம், பூசைப்புத்தக 
ம், பூசைவிதி. 

Mis-say', v. தவறிப்பேசுதல், நாவழுப்ப 
டுத்தல், புறணிபேசுதல், 

Mis-send’, v. மோசமாயனுப்புதல், மோ 
சமாய்ச்செலுத்துதல், தவறியனுப்பு 
தல். | 

Mis-shape’, v. a. அந்தக்கேடாக்குதல், 
AUN FMT DTS GEO, தப்பாயுருப் 
படுத்தல். 

Mis-shap’ed, அவலட்சணமான, 
PUI a ey 

Mis-shap’en, 2 அந்தக்கேடான. 
Mis'sile, s. அத்திரம், எறிபடை. 
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Missing, a. தப்பான, தவறான, மோச 
மான, காணாமற்போன. 

Mis’ sion, 8. நியமிப்பு, போக்குகை, ௮ 
னுப்புகை, போொகப்பண்ணுகை. 
as embassage, தாது, ஒற்று, சாரணத் 
அவம். 
as persons, அனுப்பப்பட்டவர்கள், 
காதர், வழியுரைப்போர். அப்போஸ் 
sar. ( Greek.) 

Mis'sion-a-ry, 8. தூதன், அனுப்பப்பட் 
டவன், வழியுரைப்போன். 

Mis'sion-a-ry, a. அனுப்பப்பட்ட வனு 
க்குரிய, தூதனுக்குரிய. 

Mis'sive, s. அனுப்பப்பட்ட காகதெம்,௮ 
னுப்பப்பட்ட தூதன். 

Mis'sive, a. அனுப்பப்பட்ட, கையால் 
எறியக்கூடிய, TAIL SHOW, ௮ 
த்திரமான. 

Mis-spéak’, v. a. பிழையரய்ப்பேசுதல், 
தப்பிதமாய்ப்பேசுதல். 

Mis-spell’, v. a. பிழையாய் எழுத்துக்கூ 
ட்டுதல், எழுத்துப்பிழைத்தல். 

Mis-spell'ing, s. எழுத்துப்பிழை. 
Mis-spend’, v. a. லணாய்ச்செலவழித்த 

ல், ஆராதுரியாய்ச்செலவழித்தல். 

time, நேரம்போக்குதல், நெரங்கடத் 

அதல். 
Mis-state’, v. a. தப்பிச்சொல்லுதல், பி 

மையாய்ச்சொல்லுதல், 

Mis-state'ment, s. தப்புப்பேச்சு, பிழை 
ச்சொல். 

Mist, s. sீர்த்தூவல், நீர்த்தூறல், பிதிர், 
மூடெனி, திவலை, சோனை. 

Mis-tak'a-ble, a. மோசமாயெண்ணக் 
கூடிய, தப்பாயெண்ணக்கூடிய. 

Mis-take’, s. பிழை, இழுக்கம், பிசகு, 
தப்பிதம், தவறு. 

of the hand, sைமொசம். 

in reading, தடக்கு, திக்கு. 

in thoughts, மோசநினைவு, மறதி, த 
ப்பெண்ணம். 

in word, &c., சொற்குற்றம், வாய் 
மோசம், நாவழு, வாய்ப்பறை. 

. in writing, எழுத்துப்பிழை, எழுத்து 
ப்பிசகு, எழுத்தமோசம். 

in the use of language, வழு, 
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Mis-take’, v.a. பிழைவிடுதல், sams 
ல், பிழையாய்லிளங்குதல், தப்பாயெ 
COT SDD) EV» 

Mis-take’, v.n. வழுவுதல், தவறிப்போ 
தல், தப்புதல், பிசகுதல், பிழைத்தல். 

Mis-tak’en, a. பிழைத்த, தவறான, தப் 
பாய்விளங்ணனெ. 

Mis-tak'er, s. தப்பாய்க்கருதுவோன். 
Mis-téach’, v. a. பிழையாய்ப்படிப்பித் 

தல், தவறாகக்கற்பித்தல். 
Mis'tell, ». a. மொசமாய்ச்சொல்லுதல். 

Mis'ter, s. Apிமது, இராசரிறி, பிள்ளை. 
Mis-term’, v. a. யdWிழைச்சொற்பாவித்த 

ல், தகாதசொழ்பாவித்தல், வழூஉச் 
சொற்புணர்த்தல். 

Mist'ful, a. epQueflwerer, பனிநிறை 
நீத, இமமுள்ள. 

Mis-think’, v. a. மோசமாயெண்ணுதல். 
Mis-time', v.n. srலந்தவறுதல், சரிதே 

ரந்தவறுதல். 
Mist’i-ness, 8. மக்தாரம், மப்பு, புகைச் 

சல், பனிஜூய்சாப்பு. 

Mis'tion, s. seப்பு. 
Mis'tle, v.n. (see Misle.) பணித்தல், 

தூறுதல், பெய்தல். 
Mis'tle-t0e, 5. புல்லுருவி, குருவிச்சி. 
Mis-train’, v. a. பிழையாய்வளர்த்தல், 

தவறாய்வளர்த்தல். 

Mis-trans-late’, v. a. Jdழையாய்மொழி 
பெயர்த்தல். 

Mis-trans-la’tion, 8. Qபறழையாய்மொழி 
பெயர்ப்பு. 

Mis'tress, 8. எசமாட்டி, தலைவி, அம்மா 
or, வீட்டாள், இல்லாள், குடும்பினி, 
பெருமாட்டி, சீமாட்டி, தலைமகள், 
இறைவி, உவாத்தியாயி. 
of a slave, sாச்சியார், எசமாட்டி, ௪ 
சமாக. 
kept, வைப்பாட்டி, கூத்தி. 

Mis-trust’, 8. அவமம்பிக்கை, ஐயம், ௪ 
ந்தேகம், சமுசசயம். 

Mis-trust’, v. a. ஜயப்படுதல், சந்தேகப் 
படெல், அவமம்பிக்கைகொள்ளுதல், 
சமுச்சயப்படுதல். 

Mis-trust’ful-ly, adv. ஐஜயமாய, 9a 6 
பிக்கையாய். 

Mis-trust’ful-ness, s. அவநம்பிக்கை, ஐ 
யம், சந்தேகம். 
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Mis-ttine', v. a. இலயங்கெடுத்தல், இரா 
. கங்கலைத்தல், சுதிபிழைத்தல், சதிக 
MESO. 

Mis-ti'tor, v. a. மோசமாய்ப்போதித் 
தல், தப்பாய்ப்படிப்பித்தல். 

Misty, 4. மந்தாரமான, மப்பான, மூடு 
பனியுள்ள. 

Mis-un-der-stand’, v. a. பிழையாய்விள 
ங்குதல், விகற்பித்துவிளங்குதல், வி 
த்தியாசமாய்விளங்குதல். 

Mis-un-der-stand’ing, 5. தப்பெண்ண 
ம், மதிமயக்கம், பிழையாய்விளங்கு 
கை, தப்பரயறிகை. 

Mis-us'age, s. மோசவழக்கம், தப்பான 
பாவனை. 

Mis-use’, 8. தப்பறை, அனாசாரம், அவ 
பாவனை, அப்புக்கேடு. 

Mis- use’, v. a. அனாசாரம்பண்ணுதல், த 

i esp a Saree nes, தத்வ யக் 

ணுதல். 
Mis-write’, v. a. மோசமரவெஞுகுகல், பி 

லழ்ய்ர்யெருதுதல், 
Mite, 5. றெபூச்சி, புழு, இருமி, தன்ன 

ம், அணு, இன்னம். 
in the Bible, ஒருகாசு. 

Mit'i-ga-ble, a. சரந்தமாகக்கூடிய. 
Mit'i-gant, a. தணிக்கிற, ஆற்றுதிற, 

Mit'i-gate, v. a. தணித்தல், ஆற்றுதல். 

தேற்றுதல், இளக்குதல், இலகுவாக்கு 
தல், சாந்தப்படுத்துதல், தாழ்த்துதல், 
குறைத்தல், இளக்காரம்பண்ணுதல். 

Mit-i-ga'tion, 8. தணிவு, இளக்கம், ஆறு 
தல், குறைவு, இளக்காரம். 

Mit'i-ga-tive, a. தணிக்நிற, சாந்தப்படு 
தீது, சொஸ்தப்படுத்துநிற. 

Mit'i-ga-tor, s. ஆற்றுவோன், குறைப் 
போன், சாந்திசெய்வொன். 

Mitre, குல்லா, தலைப்பாகை, குல் 
Miter, t லாத்தொப்பி 

Mit'ten, s. அத்தகோசம், கையுறை. 
to givethe mitten, sையுறைமறுத்தல். 

Mit'ti-mus, s. மறியற்கடுதாஜி, வியாச்சி 
யப்புத்தகங்களைவாங்கும்படிவந்தகட் 
டளை. x 

Mix, v. a. sலக்குதல், அளாவுதல், கல 
த்தல், கலக்கச்செய்தல். 
flour, &௦,, பிசைதல், கலத்தல். 
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with the fingers, இறுகப்பிசைதல், த 
ப்புதல், கசக்குதல். 

Mix, . ௩. கலங்குதல், தோய்தல், சேர்த 
ல், திரளுதல். 

in social friendship, இசைதல், கூடு 
தல், அளவளாதல். — 

Mix'ed, a. சங்கரமுள்ள, கலப்பான. 
people, சாங்கரியர். 

Mix’en, 8. குப்பை, பலகலவைக்குவி 
யல், பசளைக்குவியல். 

Mix'er, s. sகலக்திறவன், கலவைசெய் 
வோன். 

Mixt’ion, 8. seப்பு, பலதிரட்டு, 
Mixture, s. gui, கலம்பகம், கூட்டு, 

சங்கரம், கலவை, சேர்வை. 
of spices, சம்பாரம், சுகந்தவருக்கம். 

Miz'maze, 8. சுற்றொழுங்கை, திருகல் 
வழி, சுற்றுப்பாதை. 

Miz'zle, v.n. (see Mistle.) பணித்தல், 
அறல், தூவல். 

Mne-mon’ic, அ ¢ 

? Mne-mon’ic-al 
இற, 
Mne-mon'ics, 8. Sஒாபகவித்தை, ஞாப 

கத்துருவம், நினைப்பூட்டுதூல், ஞாப 
ககுதீதிரம். 

Moan, 8. அனுக்கம், புலம்பு, அக்கம், 
அழுகை, பிரலாபம். 

Moan, v. அனுங்குதல், புலம்புதல், அக் 
கப்பதெல், அழுதல், பிரலாபித்தல். 

Moan'ful, a. அனுக்கமுள்ள, அக்கமுள் 
or, சஞ்சலமுள்ள. 

Moat, s. 96, அகழி, டெங்கு, கே 
யம், மடி. 

Moat, ». a. அகழாலரணித்தல், அகழி 
யால்வளைத்தல். 

ஞாபகத்துக்குதவு 
திற, நினைப்பூட்ெ 

Mob, s. சந்தடிக்காரர், குழப்பக்காரர், 
கலகக்காரர். 

Mob, ». a. சந்தடிபண்ணுதல், கலகம்ப 

ண்ணுதல், சருவுதல், குழப்புதல். 
Mo'bile, s. சனங்கள், ஊரவர்கள், குழ 

ப்பச்காரர், சனத்திரள். 

Mo-bil'i-ty, s. சலனம், அசையுந்தன் 
மை, பெயருந்தன்மை. 
as populace, சனம், பிரசை. 

Moc'ca-sin, s, ஒர்லிசபாதகோசம், தொ 
டுதோல். 
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Mo'cha-stone, s. ஓர்வகைக்கல், செடி 
பதிந்தவைடிீரியம். 

Mock, s. சரசம், சன்னை, பரிகாசம்; மு 
SST CRD, நையாண்டி. 

Mock, v. a. பரிகாசம்பண்ணுதல், சரச 
ம்பண்ணுதல், நகைத்தல், கேவிபண் 
ணுதல், கோட்டிபண்ணுதல், சன்னை 
பண்ணாதல். 
to mimick, ரையாண்டிபண்ணுசல். 
to defeat, கsைக்கெட்டாமற்போதல், 
எய்த்தல், 

Mock, a. யொய்யான, போலியான, கே 
வில்ஸ் மாயமான. . 

Mock'er, s. கேவிக்காரன், சன்னைக்கா 
ரன், சரசக்காரன், மையாண்டிக்கார 
ன், எத்தன். 

Mock’er-y, 8. பரிகாசம், சரசம், கேலி, 
சன்னை, ரையாண்டி, நிந்தை, ஈகை, 
போலி. 

Mock'-fight, s. பரிகாசப்போர், வினோ 
தயுத்தம், விளையாட்டபெபோர். 

Mock’ing, s. பரிகாசம், நிந்தை. 

Mock'ing-bird, s. nையாண்டிக்குருலி. 

Mock’-laugh, s. sனைப்பு, ஈகைப்பு, இ 
கழ்ச்சிச்சிரிப்பு, பரிகாசம். 

Mode, s. மாதிரி, விதம், தன்மை, நடை, 
பிரகாரம், போக்கு, சாயல், மேரை. 
of dress, உடமணைபாவனை, உடைக் 

கோலம். 
in grammar, வினையியல். 
infinitive, செய்வென்னும்வாய்பாட் 
டுவினையியல். 
indicative, ௭திர்மறையாயும்உடம்பா 
டராயும்வருர்தெரிநிலைவினை முற்றி 
யல். 
imperative, ஏவல்வினை, ஏவல். 

potential, சகுதிபற்றியவினையியல், 
விதிவினையியல். 

subjunctive, esa! tor wwe, ஐயவி 
னையியல். 

Model, s. மாதிரி, விதம், ஒழுங்கு, த 
ன்மை, திட்டம்,கரு, சாயல், போவி 

Model, v. a. ஒழுங்குப்படுச்துதல், உரு 
வாக்குதல், மாதிரிகாட்தெல், பிரதி 
மைசெய்தல், கருக்கட்டுதல். 

Mod'el-ler, s. ஒழுங்குப்படுத்துவோன், 
உருவாக்குவோன். 
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Mod'er-ate, v. 4. சகாயம்பண்ணுதல், 
மட்டாக்குதல், தணித்தல், ஈடரொசியா 
க்கல், அடக்குதல். 

Mod'er-ate, v. n. தணிதல், தாழ்தல், கு 
றைதல், சாந்தமாதல். 

Mod’er-ate, a. sநுத்தரமான, சமமான, 
ஈடுராசியான, மட்டான, குறைந்த, 
சகாயமான. 
price, சகரயவிலை, நடுராசியானவி 
லை, சரியானவிலை. 

Mod'er-ate-ly, adv. அளவாக, சீராக, ம 
ட்டாய், குறைவாய், தணிவாய். 

Mod'er-ate-ness, s. தணிவு, மட்டு, கடு 
ராஜி, சாந்தம். 

Mod-er-a'tion, s. அமைதி, அடக்கம், 
சாது, மட்டு, 

Mod'er-a-tor, 8. ஒழுங்குப்படுத்துவோ 
ன், ஈடுக்காரன், மத்தியஸ்தன், சங்க 
தீதலைவன். 

Mod'ern, a. புத, புதிய, இடையிட்டி 
வழங்குதிற, இக்காலத்திலுள்ள. - 

Mod'ern-ism, s. புதப்பாவனை, புதுப் 
பாங்கு, நூதனசாதனை. 

Modern-ist, s. இக்காலத்தான. 
Mod'ern-ize, ». a. புதுப்பித்தல், புதுவ 

ழக்கமாக்குதல். 
Mod'ern-iz-er, s. இக்காலத்துக்குரியதா 

க்குவோன், புதுவழக்கமாக்குவோன். 
Mod'ern-ness, s. இக்காலத்துக்குரியத 

ன்மை, புதுவழக்கு. 
Moderns, s. (pl.) இக்காலத்தோர், இச் 

சந்ததியார், நிகழ்காலத்தோர். 
Modest, a. அடக்கமுள்ள, ஒழுக்கமா 

ன, நாணமுள்ள, கற்புள்ள, மருங்கு 
ள்ள, மரியாதையுள்ள, கூச்சமுள்ள, 
வெட்கமுள்ள. 
apparel, ஆசாரவஸ்திரம், பவித்திரவு 
டை, சுத்தவஸ்திரம். 
behavior, ஒழுக்ககடை, 
டை , ஆசாரம். 
girl or woman, மடஸ்திரி, மரியா 
தையுள்ளவள், வாக. 
to be modest, srாணுதல், கூசுதல், 
வெட்குதல், ஒழுக்கமாயிருத்தல். 

Mod'est-ly, adv. காணமாய், மருங்காய், 
கூச்சமாய், மரியாதையாய். 

Mod'est-y, s. srணம், மரியாதை, கற்பு, 
சங்கோசம்., 

பணிகர்தந 
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of a public speaker, அவlையடLடக்கம், 
சபாவந்தனம், சங்கோசம். 

Mod'i-cum, s. சற்றளவு, கொஞ்சம், ௮ 
Dub, இஞ்சித்தவம். 

Mod'i-f1-a-ble, a. விகாரப்படுத்தக்கூடி 
ய, தணிக்கக்கூடிய. 

Mod-i-fi-ca’tion, s. விகாரம், பேதம், 

திரிபு. 
Mod'i-fy, v. a. ஒழுங்குப்படுத்துதல்,வே 

ரூகப்பிரித்தல், விகாரப்படுத்துதல், 
வித்தியாசம்பண்ணுதல், திரித்தல். 
to be modified. DAsa, விகாரப்படு 
தல், வேற்றுமைப்படுதல். 

Mo'dish, a. பாங்கான, போங்கான. 
Mo'dish-ly, adv. பாங்காய், போங்காய், 

நாகரீகமாய், மரியாதையாய். 
Mo'dish-ness, s. ரங்கு, sFாகரீகம், போ 

ங்கு, பாவனை, பழக்கம். 
Mod'u-late, v. a. srாsதவேற்றுமைப்படுத் 

தல், இசையைவிகற்பித்துக்காட்டல். 
Mod-u-la'tion, s. மvrதரிசெய்கை, சாங் 

கம்வகுக்கை. 
musical, இசைவிகற்பம், ஓசைவேறு 
பாடு, சந்தவிகற்பம். 
of voice, கGுரல்வேற்றுமை, ஒலவியுழ 
ப்புவிகற்பம். 

Mod'u-la-tor, s. ஓசையைஒமுங்குப்ப 
டுத்துவது, ஈராதத்தையொழுங்குப்படு 
த்துவோன். 

Module, 8. மாதிரி, சாடை, சாயல். 
Mo'dus op-e-ran'di, s. செய்றறெமாதிரி, 

செய்கையின்விதம். 
Mohair, 8. சrமரை, கவரிமாமயிர், 
Mo'hur, 8. மோறா;, பதினைந்துரூபாவி 

லையுள்ளநாணையம். 
Moi’e-ty, 8. பாதி, சமபாகம், ஒன்றுபா 

இ, அரை, அத்தம். 
Moil, ». n. பிரயாசப்பதெல். 
Moist, a. sஈனைந்த, ஈரமான, ஈரலித்த, 

bie aD oor. 
to grow moist, ஈரித்தல், கசிதல், ஊ 

அதல், நனைதல். 
Moist’en, v. a. sனைத்தல், துவைத்தல், 

தோய்த்தல், ஈரிக்கச்செய்தல். 
Moist'en-ing, s. Aa, ஈரிப்பு, ஈரலிப்பு. 
Moist'ness, க ஈரம், கசிவு, ஊறல், ஈ 
Moisture, “ § ரிப்பு, ஈீர்ப்பு, ஈனைவு, 

ஈாக்தல். 



MOL 

Molar, s. பட்டடைப்பல், கடைவாய 
பபபல, 

Molar, a. கடைவரய்ப்பல்லுக்குரிய, 
பட்டடைப்பல்லாற்சப்புறெ. 

Mo-lis'ses, s. (see Melasses.) சக்கரை 
ப்பாணி, சீனிப்பாகு. 

Mold, s. பூஞசு, சக்கு. 

for bricks, sட்டனை, அச்சு. 
as a matrix, ௧௬. 
a pattern, மாதிரி, அச்சு, மால்; ஆசு. 
as a kind of earth, weer, சாட்டிநில 

ம், நொய்யமண், பசளைமண். 
Mold'a-ble, a. உருவாக்கக்கூடிய. 
Mold'er, 0. n. அழுகுதல், கரைதல், ஊ 

ழ்த்தல், உக்குதல், மக்குதல். 
Mold'y, a. பூஞ்சு பிடித்த, சக்குக்கட்டி 

ன, ஊழ்த்த. 
Mile, s. அலைமோதுகல், திரைமோதுங் 

கல், அணை, அலைதாங்கி, செய்கரை. 
as an animal, அகழெலி, சுண்டெலி. 
on the body, wm, காய், வடு, மச்ச 
ம், சன்னம், வியங்கம். 

Mole'-cist, s. wண்குன்று, டு 
பதுக்கை. 

Mole'-hill, s. அகழெலிவளையின்மண், 
பதுக்கை. 

Mo-lest’, v. a. இடைஞ்சல்பண்ணுதல், 

அலைவுபண்ணுதல், சோலிபண்ணுத 

ல்,அலட்டதெல், தொல்லைபண்ணுதல். 

Mol-est-a’tion, 5. இடைஞ்சல், அலைக் 

கழிவு, சோலி, தொல்லை, கலக்கம், 

குழப்பம், தொந்தரவு, சங்கடம். 

Mo-lest’er, 8. சோலிக்காரன்; தொர்த 

ரைகாரன், குழப்பக்காரன். 

Mole’-track, s. அகழெலிவளை, எலிப் 
பாழி, எலிப்புற்று. | 

Mol'li-ent, a. (see Emollient.) he 

வாக்குறெ, மிருதுவாக்குறெ, த 
திற, சாந்தமாக்குறெ. 

Mol-li-fia-ble, a. மிருதுவாக்கக்கூடி 
ய, ரொய்தாக்கக்கூடிய. 

Mol-li-fi-ca'tion, s. இளக்கம், தணிப்பு, 
குறைப்பு, மிருதுவாக்குகை. 

Mol'li-fi-er, s. தணிப்பது, இளக்குவோ 
ன், சாக்திசெய்வோன். 

Mol'li-fy, v. a. ஆற்றுதல், இளக்குதல், 
தணித்தல், சார்திபண்ணுதல். 
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Mol'li-fy-ing, a. சரந்தியாக்குகிற, தணி 
க்கிற, சகாயம்பண்ணுதிற. | 

Molt, v. n. உரிதல், கழலுதல், கொட்டி 
ணல், சொரிதல், உதிர்தல். 

Molt'en, a. (see Melt.) வரர்ப்பான, உ 
ருக்கவொர்த்த. 

Molt'ing, s. உதிர்வு, சொரிவு, கழல்வு. 
Moment, 8. Ades, நொடிரேரம், ௧ 

ணம், சணம்,; கணப்பொழுத, கால 
Btu, கலை. 

as importance, 
ஷம், முக்கியம். 

Mo'ment-a-ri-ly, adv. 
டி, நிமிஷர்தோறும். 

MO'ment-a-rf, a. அற்பமான, அற்பாயு 
சுள்ள, கணமுள்ள. 

Mo-ment'ous, 4. யொறுப்பான, முக்கி 

யமான, அவசியமான, பாரமான. 
to be momentous, பாரித்தல், அவரி 
யமாயிருத்தல், விசேஷமாயிருத்தல். 

Mo-ment'um, s விசை, வீச்சு, குத்திர 
ம், தாக்கு, பலம். 
of the hand, sைவிசை, கைவீச்சு, 
கைத்தாக்கம். 
of one’s walk, sடைலிச்ஈ, கால்வி 
சை, நடைவிரைவு, கதி. 

Mon'a-chism, 8. சர்கியாசநிலை, அறவு 
யோகாப்பியாசநிலை. 

Mon'ad, s. ஒன்று, அணு; புள்ளி, பிரி 
க்கக்கூடாததுண்மை. 

Monarch, s. இராசா, அரசன், இறைவ 
ன், மகாராசா, சுயாதிபதி, சக்கிரவர் 

த்தி, இராசராசன். 
Mo-nirch’al, a. சயாதிபதிக்குரிய. 
Mo-narch’ie, இராசரீகமுள்ள,சு 
Mo-nirch’ic-al, ~~ . யாதிபத்தியமுள் 

ள், இராசத்துவமான. 

Monarchist, s. சயாதிபத்தியப்பிரிய 

ன், எகசக்ரெவர்த்தித்தவப் பிரியன். 

Mon’areh-ize, 0. n. சுயாதிபதியாகப்பா 
வித்தல். 

Mon’arch-y, s. இராச்சியம், சுயாதிபதி 

க்குட்பட்டவிடம், ஏகசக்ரெபதிக் 

குரியவிராச்சியம், தனிஅரசுபற்று. 

Mon’as-ter-y, 8. அறவோர்வாசம், சன் 

னியாரசிமடம், எகாந்தவாசம், மடவர 

சம், 

பிரதானம், விசே 

ரொடிக்குநொ 
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Mo-nas'tic, s. vanmG, துறவி, Fed 
wit). 

Mo-nas'tic, சந்நியாசிமடத்துக் 
Mo-nas'tic-al, கடுத்த. 

life, ஏகாங்கவாழ்வு, தஅறவுநிலை, துற 
வறம். 

Mo-nas'tic-al-ly, adv. ஏsகாங்கமாய், து 
றவுநிலையாய். 

Mo-nas'ti-cism, 8. ஏகாங்கவாழ்வு, FG 
நியாசநிலை. 

Monday, s. திங்கள், திங்கட்ழெமை, 
சோமவரரம். 

Mon'ey, 8. பணம், காசு, நாணயம், 
பணப்பொருள், உரொக்கம்.. 
advanced, முன்னேறக்கொடுத்தப 
ணம், அச்சாரப்பணம். 
bag, சாணயப்பெொதி, பணப்பை. 
changer, sாசக்காரன், காசுமாற்றுதி 
றவன. 
due, வருமதி, வருமானம். 
earnest money, அச்சவாரம், அச்சா 
ரம், 
man, ஐசவரியவான், 'திரவியவான், 
திரவியசம்பன்னன். 
ready, கைரொக்கம், கைப்பணம். 
shop, sாசுக்கடை. 
to collect, பணந்தண்டுதல்.' 
contributed, wee. 

Mon'ey-ed, a. பணமுள்ள, செல்வமு 
ள்ள, தரிப்புள்ள. 
man, பணக்காரன், செல்வன், smu 
புக்காரன். 

Mon'ey-less, a. பணமில்லாத, பணம 

ற்ற; வறிய, தரித்திர. 
Mon’ey-scrive'ner, 8. பணந்தண்டுவோ 

ன், பணமறவிடுவோன். 
Mon'ey’s-worth, 8. பணப்பெறுமதி, ப 

ணவிலை. 
Mon'ger, s. (chiefly in composition.) 

வியாபாரி, வாணிகன். 
Mon'grel, s. ay கலக்கப்பட்டது, 

சாதிசாங்கரியம். 
Mon'grel, a. sலப்புள்ள, சங்கரசாதி 

யான, சாதிசாங்கரியமுள்ள. 
Mo-ni'tion, s. புத்திபோதனை, எச்சரிப் 

பு, கண்டிப்பு, அறிவு, உபதேசம். 
Mon'i-tive, a. புத்தியான, போதனையா 

ன, படிப்பனையான, எச்சரிப்பான. 
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Mon'i-tor, 8. பேரதகன், ஆசான், தேசி 
கன், திருத்துவோன். 
in a school, சட்ட ம்பிள்ளை, வாலவா 

தீதி. 
Mon-i-t0'ri-al, a. சட்டம்பிள்ளைக்கடுத் 

Ss உபதேடிக்றெ, புத்திசொல்லுறெ. 
Mon’i-to-ry, 8. உபதேசம், எச்சரிப்பு, 

புத்திமதி. 
Mon'i-tress, s. போதிப்பவள், கற்பிப் 

பவள், உபாத்தியாயி. 
Monk, s. துறவி, பரித்தியாகி, எஏகாங்டி 

சர்நியாசி, முனி. 
Monk’er-y, s. துறவு, பரித்தியாகம், ௪ 

ந்கியாசம், யோகநிலை. 
Monk'ey, s. குரங்கு, வானரம், கவி. 

female, 169), பெண்குரங்கு. 
a male monkey, sQிவன், ஆண்குர 
ங்கு. 

Monk'hood, s. சந்நியாசத்துவம். 
Monk’ish, a. ஏகாந்தத்துக்கடுத்த, பரித் 

தியாகத்துக்கடுத்த. 
Mon'o-chord, 8. ஒருகரம்புவீணை. 
Mo-noc'u-lar, ஒற்றைக்கண்ணு 
Mo-noe'u-lous, ¢ ள்ள. 
Mon’o-don, s. sடற்காண்டாயிருகம். 
Mon'o-dy, s. தனித்துப்பாடம்பாட்டி. 
Mo-nog'a-mist, s. ஒருமுறைமாத்திரம் 

விவாகமுடிப்போன், எகதாரப்பிரி 
யன். 

Mo-nog'a-my, s. ஒருமுறைமாத்திரம்வி 
வாகமுடிக்குகை, எகதாரப்பிரியம். 

Mon'o-graph, s. ஒரேபொரழாளைக்குறித் 
தெழுதியவிபரம். 

Mo-nog'ra-phy, s. ஒரேபொருளைக்குறி 
த்தெழுதியவிபரம்,நிறமில்லாரேகை. 

Mo-nom’a-chy, 8. தனிப்போர், இருவர் 
போர்செய்கை., 

Mon-0-ma'nia, 8. ஒன்றிலேமனமாறாட் 
டம். 

Mon-o-ma’ni-ac, 8. யாதோன்றிலேம 
னமயங்னெவன். 

Mo-nop’a-thy, s. தற்கிலேசம், தன்மன 

தீதுயரம். 
Mo-nop'o-list, s. sன்வசமாக்குவோன், 

அமுக்குவோன், சுதந்தரவியாபாரி, 
ஒப்பந்தவியாபாரி, வியாபாரப்பொ 
ருள்களைத்தன்வசம்வாரிவைப் 
பொன். 
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- Mo-nop’o-lize, v. a. அடக்குதல், வாரி 
க்கொள்ளுதல், தன்வசமாக்குதல், & 
தந்தரமாய்லியாபாரம்பண்ணுதல், ஒ 
LILIBS LOLI COT S00) FOV. 

Mo-nop’ o-liz-er,; s. தன்வசமாக்குவோ 
ன், ஒப்பந்தவியாபாரி, வியாபாரப் 
பொருள்களைத்தன்வசம்வாரிவைப் 
போன. 

Mo-nop'o-ly, s. சதந்தரவியாபாரம், ஒ 
ப்பந்தம், வியாபாரப்பொருள்களைத் 
தனவசமாயடக்குகை. 

Mon-o- “syl-labrie, Ge ஓரசையான, ஓர 
சையுள்ள. 

Mon-o-syl'la-ble, s. ஓரசைச்சொல், ஓ 
ரசைமொழி. 

Mon’o-the-ism, s. ஏsதேவானுசாரம், ௭ 
கத்துவமதம், எகேச்சுரவாதம். 

Mon'o-t0ne, s. சமகொனி, எகநாதம். 
Mo-not'o-nous, 4. சமனிசையான, ௭௫ 

நாதமுள்ள. 
Mo-not'o-nous-ly, adv. சமனிசையாய், 

எகநாதமாய். 

Mo-not'o-ny, s. சமனோசை, ஏகநாதம். 
Mon-s00n',8.பருவப்பெயர்ச்க்காற்று. 
Monster; 8. சயாபந்தப்பினது, அந்தக் 

கேடானது, குரூபாங்கி 
a wicked person, கொ।ணதணயதுஷ்டன். 

Mon-stros'i-ty, 8. சபாபந்தப் பினதன் 
மை, அந்தக்கேடானதன்மை, சாங்க 
க்கேடானதன்மை. | 

Monstrous, a. கரூுபமான, , மகரபெரி 
ய, பீனமுள்ள, இயல்புக்குத்தவறான, 
அபூருவமான, கொடுமையான, அஷ் 
டத்தனமான, நிஷ்சமான. 
wickedness, அத்தியந்தகுரூரம். 

Mon'strous-ly, adv. பயங்கரமாய், கொ 
டுமையாய், குரூபமாய். 

Month; s. மாதம், கம் திங்கள். 
Monthly, a. worse sure. 
Month'ly, adv. மாதந்தோறும், மாதத்து 

க்குமாதம்; மாதலீதமாய். 
Mon'u-ment, 5. Sாபகத்தம்பம், ஞாபக 

ச்சிலை,ஞாபகக்குறிப்பு, ஞாபகத்தறி. 
for the dead, சொரி. 

for a grave, சமாதி. 
Mon-u-ment'al, a. Sாபசக்குறிப்பான 
Peri! OB, ' ஞாபகநியமித்திய 
மான. 

569 

MOO 

Mon-u-ment’al-ly, adv. ஞாபகக்குறிப் 
பாய், நினைப்பூட்டாய். 

Mood, s. குணம், மாதிரி, விதம். 
angry சனம், கோபம். 
in grammar, வினைப்பாகுபாடு. 

Mood'i-ness, 5 கோபம், வெடுவெடு 

ப்பு; அடுக்கு, குறாவுதல். 
Mood'y,a. வெடுவெடெ்யான, கோயக்கு 

ணமுள்ள, மூர்க்கமுள்ள, கு றாவின. 
Moon, 8. சந்திரன், திங்கள், மதி, நில 

வு; சோமன், ௪9, விது. 
beam, ௪ந்திரநிரணம், சர்திரகதிர், ஙி 
லாக்கிெரணம், நிலாக்கதிர். 
full moon, யெள்ரணை, பூரணே, பெள 
ரணமி, உவா, நிறைமதி. 
light, 2 கிலா, நிலவு, சந்திரிகை, ௪ 
shine; ணில் | 
new moon, அமாவாசை, அமாவாூி, 
அமை, உவா. 
nights, நிலவுகாலம், நிலாக்காலம், & 
வேதபக்கம், சக்நிலபக்கம், 
stone, நிலாமணி, சந்திரகாந்தக்கல். 
as a secondary planet, உபக்கிரகம். 

Moon'-ey-ed, a. மரலைக்கண்ணுள்ள, & 
ளங்காட்சமுள்ள. 

Moon'ish, a. சக்திரன்போன்ற, wr 

ற, விகரரப்படுதிற, 
Moon'less, a. சக்திரனற்ற, 
Moon'shee, s. ஆசிரியன், முனிஷி, ப 

COTY FET, வாத்தி, பணிக்கன். 
Moon'shine, நிலொக்ரெணமுள்ள, 
Moon'shin-y, “” ‘ சந்திரிகையுள்ள. 

to be-moonshiny, சoாவெறித்தல், நி 
 லாக்காலுதல், சந்திரிகைவிசுதல். 

Moon'y, a. சக்திரன்பொன்ற. 
Moor, s. சமனானவெளி, மைதானம், 

செதுப்புநிலம். 
cock, காட்டுக்கோழி 
game, காட்டக்கோழிவேட்டை. 
land, செதுப்புநிலம். 
a north African, வட.அபிரிக்காத்தேச 
த்தர்ன், காப்பிலி. 

Moor, v. a. rங்கூரம்போகதெல், ஈங்கூர 

ம்போட்டிருத்தல். 
Moor'ing, s. sங்கூரம்போட்டிருக்கை. 
Moor’ish, a. செதும்புள்ள, செதுப்புநி 

லமுள்ள; காப்பிலிதேசத்துக்கடுத்த, 
வட ஆபிரிக்காத்தேசத்துக்கடுத்த, 
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Moor’ man, s. சோனகன், யவணன்; து | | 
HES. | 

Moor'y, a. செதும்பான, சேறுள்ள. 
Moose, 8. ஒர்வகைமான். 
Moot, சருக்ககாரியம், தருக்க 
Moot'case, s. } sானம், வாதகாரணம், 
Moot'-point, (ன் கர 
Moot, ®. a. restr pat oo 

தருக்கித்தல், 
Moot'ing, 8. தருக்கிப்பு, ssn eats 

தருக்கம். 

Mop,.-.அழுக்குத்துடைக்கும்புடை | 
வை, ஒற்றாடை ; அழுக்குவாங௫, 

Mop, ». a. தொடைத்தல்; விளக்குதல். 
Mope, 8. மந்தன், அங்கலன், அங், 

சோம்பி. 
Mope, v. n. தூங்குதல், மந்தமாயிருத்த 

ல், சோம்புதல். 

Mope'-ey-ed, a. sகண்கூச்ச முள்ள, குறு 
தியபார்வையுள்ள. 

Mop'ish, a. ஊக்கமற்ற, தூக்கமான, ௧ 
வ்லைய்திறி; சோம்புள்ள. 

Mop’ ish-ness, 8. தூக்கம், மந்தம், சோ 
ம்பு, அலசியம். 

Mor'al, s. ஈல்லொழுக்கம், நன்னெறி, 
சன்மார்க்கபோதம், ஒர்ச்சவம். 

a doctrine inculcated, உ_வமையின் 
கருத்து, தாற்பரியம், படிப்பனை, 

போதனை, வைதீகபோதனை. 
Mor'al, a. சன்மார்க்கமான, கடமையா 

or, மீதியுள்ள, நேர்மையுள்ள, நன் 
மைத£மைக்கடுத்த, இருவினைக்கடுத்த, 
ஆர்ச்சவ; வைதீக, . 
advice, கற்புத்தி, புத்திபோதனை, ஆர் 
ச்சவபோதனை. 
agency, இருவினைக்கடுத்ததத்துவம், 
இருவினைக்கடுத்தநிலை,ஆர்ச்சவநிலை. 
agent, சன்மைதிமையறியத்தக்கவன், 
நியாயப் பிரமாணமறிந்தவன், கத 
னைக்கருத்தா. 
firmness, vwன்நிறை, மனவுறுதி. 
intention, &c., தருமக்கருத்து, ஆர்ச் 
சவரிந்தை. 

law, வேதப்பிரமாணம், வேதநூல். 

obligation, நியமம், கடமை. 

philosopher, வரக், €Gens Gi), ஆ 
ர்ச்சவகலைக்கியொனி. 
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philosophy, fAிசாத்திரம், சருமசாத் 
திரம், ஆர்ச்சவகலைக்கியானம். 
reasoning, அனுபவானுமானம். 

Mor'al-ist, 8. சன்மார்ச்சன், சன்மார்க்க 
போதகன், நீதிசாத்திரி, ஆர்ச்சவன். 

Mo-r ‘al'i-ty, Se உலகர்தி, சன்மார்ச்கம், 
நல்லறம்; ஒழுக்கம், நீதி, நியாயம், & 
திரெறி, ஆர்ச்சவம், பத்திரெறி, 
spotless, சத்தமார்க்கம், புனிதம், சத் 
தடை. 

Mor-al-i-za'tion, 8. தருமநூற்படி ந்தி 
க்கை, வைதிகரிந்தனை. 

Mor'al-ize, v. a. sன்னெறிப்படுத்தல், F 
ர்திருத்துதல், தருமநூற்படி இருத்தல். 

Mor'al-ize, v. n. சன்மார்க்ககாரியத்தை 
ப்பற்றிச்சம்பாஷித்தல். 

Mor'al-1z-ed, 4. சன்மார்க்கத்துக்குச்சா 
தனையான, ஆர்ச்சவதாற்ப guns Ger. 

Mor’al-iz-er, s. ALF FAM DUG UTE 
திறவன், தீருமநூற்படியாக்கு Boa err. 

Mor'al-ly, adv. சன்மார்க்கமாய், நெறி 
முறையாய், ஒழுங்காய், நீதியாய். 

Mor'als, s. (pl. ) sல்லறிவு, ஈல்லாறு, நீ 
நடை, முறை, தரும£டை. 

a book of; தருமநூல், வாகை, வைத 
கசாத்திரம்; BHF FAST. 

Mo-rass', s. Qegiindan, ¢séan8 
லம், களிக்கரை, உளைநஙிலம். 

Mo-rass’y, a. செதுப்புநிலமுள்ள, ஈர 
முள்ள, சேறுள்ள. 

Mor'bid, a. பிணியுள்ள, ரோயுள்ள, கு 
றைவான, ஆரோக்யெமில்லாத. 
matter in boils, உ4ட்கள்ளம், கள்ளச் 
ஒழ், கன்றதீட். 
humors in the body, sள்ளரீர், மேக 
நீர, உரோகரீர். 

Mor'bid-ness, s. நேரய்,ரோயுமைமை, 
திமிர்ப்பு, சோம்பு, சித்தன்ன, 
சுவரணைக்கேடு, 

Mor-bif ‘ic, S oun é Gm, 
Mor-bif ‘ic-al, ரோயுண்பெண்ணு 
ioe திற. 

Mor'di-cant, a. கரர்ப்புள்ள, உறைப்பு 
ள்ள, கரிப்புள்ள. 

Mor-di-ca'tion, s. அரிப்பு, கார்ப்பு. 
More, a. அதிகமான, மிகுந்த, சித்த, 

மேலான, உயர்ந்த. 
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More, adv. இன்னும், மறுபடி, மேலும், 
அதிகமாய், பின்னும். 
he is no more, அவரில்லை, அவர்செ 
ன்றுவிட்டார். 

more and more, அதிகமதிகமாய்,மெ 
ன்மேலும், திரும்பத்திரும்ப. 
there is more, இன்னுமுண்டு. 
there is no more, இனியில்லை. 

More'land, s. (see Moorland.) செதுப் 
புகிலம், உளைநிலம். 

More-0'ver, adv. இன்னும், மேலும், ௮ 
ல்லாமலும், அனறியும், மீளவும், இரு 
ம்பவும், அதவுந்தவிர, பின்னும். 

Mor'i-on, s. தலைச்சீரா, தலைக்காப்பு. 
Morn, அதிகாலம், விடியல், ௪ 
Morning, ™ , நீதி, வைகறை, புலரி, 
காலை, முன்னேமம், பிராதக்காலம். 

early, வைகறை, புலரி, அதிகாலை. 
star, காலைவெள்ளி, விடிவெள்ளி, ௨ 
தயதாரகை. 
this morning, இன்றுகாலமே. 

Morn'i ing, 4. வைகறைக்குரிய, விடிய 
ற்காலத்துக்குரிய. 

Mo-roc'co, s. பசனிடப்பட்டமெல்வி 
யழதோல். 

Mo-rose’, a. எரிப்பான, எரிச்சலுள்ள, 
கடுகெடுப்புள்ள, வெடுவெடுப்பான, கு 
அக்கடியான. 

countenance, வெடுவெடநுப்பானமுக 
ம்; கோரமுகம். 
to be morose, sQக௫ுத்தல், வெடுவெ 
டுத்தல். 

Mo-rose'ly, adv. sசப்பாய், வெடுவெடு 
ப்பாய், கடுகடுப்பாய், குறுக்கடியாய். 

Mo-rose'ness, 8. வெடுவெடுப்பு, ககெ : 
டப்பு. 

Mor'phew, s. பொருக்கு,சொறி, em. 
Morrow, 8. enter, பின்னைநகாள், பிற் 

றை, நாள், மனுநாள். 

Morse, s. sடற்குதிரை. 
Mor'sel, s. Sணுக்கை, அண்டு, ஒருவாயு 

COTO கவளம். 

Mor'tal, s. அறித்தியன், சாவுக்குரியம 
னிதன், அழிந்துபோவோன். 

Mor'tal, a. சாவுக்குரிய, அழிவுள்ள, மரி | 
த்தற்கேதுவான, கொல்லுறெ. 
as human, னுஷத்அவமான, மனு 
af onan 
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hatred, தராப்பகை, தீராக்சோபம், 
லிடாப்பகை, நீங்காலிரோதம். 

Mor-tal’i-ty, s. சாவுக்குரிய்தன்மை, சா, 
மரணம். 
as human nature, vwன2 கம், 

Mor'tal-ize, 2. a. அறித்தியமாக்கல், 
Mor'tal-ly, adv. சாவுக்கேதுவாய். 
Mor'tar, 8. சாந்து. 

fine mortar, அரைசாந்து. 
for pounding, உரல், உலூகலம், குந் 
தாணி. 
as ordnance, சட்ஈப்பிரங்கி, குந்தா . 
ணிப்பீரங்கி. 

Mort'gage, s. ஈQ, அடகு, ஒற்றி. 
on interest, FO, அடை மானம்,அடகு. 
without interest, ஒற்றி. 
a mortgage bond, ஏஓற்றிச்£ட்டு, ஈட் 
டுறுதி. 

Mortgage, v. a. ஒற்றிவைத்தல், ஈவை 

தீதல். 
mortgaged land, ஒற்றிக்காணி, ஈட் 
டுக்சாணி. 

Mort-ga-gee’, s. ஓற்றிவாங்குவோன், ஈ 
டுவாங்குவொன், ஒற்றிக்காரன், ஈட் 
டுக்காரன். 

Mort'ga-ger, 8. 
வைப்பேன். 

Mor-tif’er-ous, a. மwrரணம்வருவிக்கிற, 
சாவுண்டாக்குழெ, மிருத்துள்ள. 

Mor-ti-fi-cA'tion,s.மனம।ஈவு, மனரோ, 
விசனம். 
local mortification, பழுது, பாழ், 

ஊழ்த்ததசை. 
in scripture, புலனடக்கம், இச்சை 
யடக்கம், புலனவிப்பு. 

Mor'ti-fi-ed-ness, s. மனமடவானதன் 
மை, இசசையடக்கம். 

Mor'ti-fi-er, s. இச்சையடக்குவோன், 
புலனொடுக்குவோன். 

Mor'ti-fy, v. a. அடக்குதல், தாழ்த்துதல். 
one by sarcasm, sre! oy HF Ose. 
one’s self, சன்னைமடிவித்தல், மனம 

டிவித்தல். 
Mor'tise, s. பொளி, க 
Mor'tise, v. a. பொளியடி த்தல். 
Mor'tu-a-ry, s. அவத்தைச்சடங்குச்செ 

லவு, சசொடு, சவக்காலை. 

Mor'tu-a-ry, 4. சவ ச்சேமத்துக்குரி௰. 

ஒற்றிவிற்போன், ஈ 
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Mo-sa'ic, a. மோசேயுக்குரிய. 

Mo-sa/ic-work, s. பலவன்னக்கற்களை 

ச்சொக்கட்டான்மனைபோலப்பதிக் 
கை, இரத்தினங்களைஅரங்குபோலப் 
பதிக்கை. 

Mosk, 

Mosque, 

Mos-qui'to, s. (see Musquito.) கொத 
க; அளம்பு. * 

Moss, s. ur, sாளான். 
Moss, 1. ௩. பாசபிடித்தல், பாபெடரு 

தல், சைவலம்பிடித்தல். 
Moss'-grown, a. பரAிபிடித்த. 
Moss'i-ness, 8. பா பிடித்ததன்மை, 
Mossy, 4. பாசிெபடர்க்த, 
Most, s. அதியுத்தமம், அதிசிரேட்டம். 
Most, a. மிகுந்த, அதிகமான, மகா, ௮ 

த்தியந்த, மேலான. 
Most, ‘ath மிகுதியாய், அத்தியந்த 
Most'ly, : ஸ்ப CAN Qu 

ரும்பாலும், அதிகமாய். 
Mote, s. ரணம், அணு, அரும்பு. 
Moth; s. பூச், புழு. 

an idle person, சேோம்பன். 

as miller, வண்ணாத்திப்பூச்கயினொ 
ருபேதம. 

Moth’éat-en, a. பூச்சி தின்ற, புழுவரித் 
த, பொட்டரித்த. 

Moth’er, 8. மாதா, தாய், அன்னை, ஒள 

வை, ஆத்தாள், ஆய்ச்சி, அம்மாள், ஆ 
யி, அம்மை, அவ்வை. 
of pearl, முத்துச்ப்பி. 
tongue, EPOUTMaAL, STULL TEAS, 
சனனபாலை, 
wit, சுயவிவேகம். 

Moth'er-hood, s. vrரதாவடைவு. 

s. ‘ பள்ளிவாசல். 

Moth'er-in-law, 8. அத்தை, மாமி, பாரி 
யின்றாய், கணவன்றாய். 

Moth’er-less, a. மாகாவில்லாத, அன் 
னையற்ற, தாயில்லாத. 

Moth'er-ly, 4. wvrாsாவடைவான, உருக் 
கமான. 

Mo'tion, 

இயக்கம், அருட், 
of a planet, sou, சலனம், கெதி, 
ஓட்டம், மானம், புத்தி. 
daily motion of a heavenly body, 9 

னபுத்தி, 
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perpetual, Aித்தியகதி, சதாகதி. 
ரelative,புடபுத்திவிபரம்,அந்தரபுத்தி. 
of a boat, தேணியாட்டம், தோணி 
யொட்டம். 

science of, சலனசாத்திமம். 
Mo'tion, v. 4. அருட்தெல், ஏற்படுத்தல். 

to take a seat, உளுக்காரச்சொல்லு 
தல், உட்காரக்குறிப்புக்காட்டல். 

Mo'tion, v.n. சலனித்தல், அசைதல், | 
Mo'tion-less, a. அசைவற்ற, அசையா 

மையான, ௮சலமான. 
being, er, அசைவற்றது; அசை 
வில்லாதபொருள், இயங்காத்திணை. 

Mo’ tive, 8. கருத்து, நோக்கம், உத்தேச 
ம், எது, காரணம், முகாந்திரம்; நிமி 
த்தம், அபிப்பிராயம், எண்ணம். 

Mo'tive, a. இயக்குந, ஏவுநறெ, தூண் 
டுநறெ, 

Mot'ly, a. பலவன்னமான, பலகிறமுள் 
ar, நானாவிதமான, பலவகையான. 

Mo'to-ry, a. இயக்குதற, எவுநறெ, செலு 
தது, 

Mot'to, 8. பிரமாணம், நீதிமொழி, கட் 
டுரை, உறுதிச்சொல், ஞாபகக்குறி. 

Mould, s. (see Mold.) பரண்டல், பூஞ் 
௬, பாரி, பூசணம், சக்கு. 
as earth or soil, மண், சாட்டிநிலம், 
ரொய்யமண், பசளைமண். 

of a brazier, a 

as form, அச்சு, மால், மாதிறி. 

in architecture, sகபொதகம், சத்திரக் 
கம்பி, கபோதவரி. ் 
for turning an arch, ற்றாங்கி, அச் 
Fy மால், ஆசு. 

Mould, v. a. (see Mold.) உருப்படுத்து 
தல், உருவாக்குதல், பதப்படுத்துதல், 

கருக்கூட்தெல். 

to work into balls, குளிகையுருட்டு 
தல், மாத்திரையுருட்தெல்.. 

or mix in the hand, தப்புதல், பிசை 
தல், கலத்தல், பசைதல். 
in architecture, உருட்தெல், suis 
ட்தெல், கபோதகங்கட்டுதல். ' |: 

Mould, v. n. (see Mold.) புழுக்கூடுகட் 
டுதல், சக்குக்கட்டதெல், பூஞ்சுபிடித் 
தல், பூசணம்பூத்தல். 

Mould’a-ble, a. உருவாக்கக்கூடிய. 

Mould’er, s. உருவாக்குவோன். 
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Mould’er, v. n. இறத்தல், உக்குதல், ௨ 

ரூத்தல், மட்குதல். 
Mould'i-ness, s. பூஞ்சு; சக்கு, wis 

பாண்டல், பூசணம. 

Moulding, s. sகபோதகவரி, சித்திரக்க 
ம்பி, 

Mould'y, a. சக்குப்பிடிதத; பாண்டல் 
கட்டின, பூஞ்சுபிடித்த. 
to. grow mouldy, சக்குப்பூ S50, சக் 

குக்கட்டுதல், YGF OSA. 
Moult, களைதல், கழற்றுதல், இற 
Molt. ¢ குதிர்த்தல்; உதிர்த்தல். 
Mound, 8. அடைப்பு; வேலி; வரம்பு; 

் அணை,கொத்தளம்,செய்கரை,தெற்றி, 
Mound, v.a. அடைத்தல், அரணாக்கல். 
Mount, s. பருவதம், மலை, 

as battery, கொத்தளம். 
Mount, v. 4. உயர்த்துதல், ஏற்றுதல். 

a horse, க Aஇரையேறுதல், இவர்தல். 

with gems, அழுத்துதல், பதித்தல், க 
சிெதஞ்செய்தல். 
with gold, அழுத்துதல், இடுதல், கசத 

ஞுசெய்தல். 
one on a horse, குதிரைமேலேற்றுத 

ல், இவர்த்தல். 
Mount, ».n. ஏறுதல், எழுதல், இவர்தல், 

உயர்தல், ஆரோகணஞ்செய்தவ். 
Mount'a-ble, a. ஏறக்கூடிய. 
Mount'ain, s. 1%, பருவதம், கிரி. 

cave, பிலம், முழை, குகை. 

chain of, மலைத்தொடர்பு, தொடர்ம 
லை, சங்கிலிமலை. 

fastness, அருக்கம். 

pass, கணவாய், சங்கடபாதை., 
stream, அருலி. 
tops. சொழமுடிகள், மலையுச்சிகள், 
சிகரங்கள். 

Mount'ain, a. மலைக்குரிய, மதா 
ன்ற, மலைமேலுள்ள. 

Mount-ain-eer’, 8. மoலையன், ener, 

குன்றவாணன், குறவன், வேடன். 
Mount’ain-ous, 4. மoலைச்சாரலுள்ள, வ 

னபாலான, குறிஞ்சிஙிலத்துக்குரிய, 
மலைநிறைந்த, பென்னம்பெரிய, ம 
லைபோன்ற. 
country, மலையடுத்ததேசம். 

Mount’ain-ous-ness, 8. மலையடுத்ததன் 

மை, குறிஞ்சிநிலத்தனமை. 
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Mount'e-bank, s. மூடவைத்தியன், லி 
ம்புவைத்தியன், தற்புகழ்ச்சிக்காரன். 

Mount’er, s. ஏறுகிறவன். 
Mount’ing, s. ஏறுகை, அலங்கரிப்பு. 
Mourn, 1. அக்கப்பதெல், அக்கங்கொ 

CTL TOFS, புலம்புதல். 
for the dead, இழவகொண்டாதெல். 

Mourn'er, s. தக்கக்காரன், புலம்புவோ 
or, இழவுகொண்டாடுவொன். 
the chief mourner, இழவுகாரன், இழ 
வுக்குரியவன். 

Mourn'ful, a. துக்கமான, புலம்பலான. 

Mourn'ful-ly adv. அச்கமாய், புலம்ப 
லாய், சஞ்சலமாய். 

Moura fal-netei 8. புலம்பல், அக்கம், ௪ 

ஞ்சலம், பிரலாபம். 

Mourn'ing, s. அக்கசோகம், துக்கம், பு 
'லம்புகை, மனப்பிடை. 

Mourn'ing, a. தஅக்கமுள்ள. 
dress, அக்கவுடுப்பு, இழவுக்கோலம். 
house, அச்கவீடு, இழவுவிடு. 
man, பிரலாபன், இழவுகாரன். 
woman, பிரலாபி, இழவுகாரி, 

Mourn'ing-ly, adv. அக்கமாய், புலம்ப 
லாய், பிரலாபமாய். 

Mouse, s. சுண்டெலி, சண்டன். 
hole, எவிவளை, எலிப்பாளி, 

புற்று. 
trap, எலிப்பொறி. 

Mouse, v. 4. eஎலிப்பிடித்தல், எலியை 
வதைத்தல், எலியைப் பீறுதல். 
in seamen’s language, த த்துககட்ட 
ல், பூட்டிக்கட்டல். 

Mouth, s. வாய், அவாரம். 

mouth piece, of an instrument, 
நாக்கு, நறுக்கு. 
of a river, sளிமுகம், 

of a vessel, pitcher, &c., வாய். 

of a cave, வாசல். 

Mouth, v.a. சப்புதல், கவ்வுதல், வாயா 

Osa, வாசாலமாய்ப்பேசுதல். 
Mouth’ful, a. வரய்நிறைந்த, வாய்கொ 

ண்ட, வாயளவான. 

Mav'a-ble, a. இயங்கத்தக்க, பெயர்க்க 

த்தக்க, அசைக்கத்தக்க. |! 

Mov'a-ble-ness, 8. இயங்குந்தன்மை, இ 

WEED, பெயர்ச்சி, அசையுந்தனமை. 

எலிப் 

BH, 
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Mov/a-bles, s. ஏசைவுள்ளன, அசைவு 
ள்ளஆதனம், வீட்டெத்தலவாடம். 

Mov'a-bly, adv. அசைவாய்,நிலையின்றி. 
Move, s. பெயர்ச், புரட், அசைவு. 
Move, v.4. அசைத்தல், ஆட்டெல், குல 

க்குதல், இயக்குதல், அலைத்தல், Tay 
தல், பெயர்த்தல், பிரேரித்தல். 
as excite, தூண்டுதல், எழுப்புதல், o 

வுதல். 
Move, v. n. அலைதல், அசைதல், ஆடுத 

ல், குலுங்குதல், இயங்குதல். 
about, இரிதல், ஈடமாடுதல். 
from, எழும்பிவிடுதெல்,விட்டுவிதெல், 
மீங்கிவிடுதல். 
further off, விலகுதல், அகலுதல், 

செல்லுதல், ஒற்றிப்போதல், 
to walk slowly, ஊருதல், பதமையா 
WEL E50. 
as a beast with its legs tied, gn mg 

ல், தத்துதல், பாய்தல். 
Movement, 8. sol, 6 Sas, பெய 

ர்ச்சி, செல்லுகை, இயக்கம். 
Mo'vent, s. இயக்குவது, செலுத்துவது. 
Mov'er,s. இயக்குவோன், ஏற்படுத்து 

வோன், எவுவோன், வியவன். 
Moving, 4. அசைவுள்ள, சலனமுள்ள, 

இயக்கமுள்ள, ஆட்டமுள்ள, பெயர் 
ச்சியுள்ள. 
cause, நிமித்தகாரணம், எவுங்காரண 
ம், இயக்குங்காரணம். 
as affecting, உருக்கத்தக்க, 

Mow, 8. புற்கும்பம், வைக்கோற்பட் 
ட்டை, புற்குவை. 

Mow, v.a. புல்லுவெட்டுதெல், புல்லரி 
தல், வீச்சுவாளிட்டறுத்தல். 

Mower, s. புலலுவெட்டி, வீச்சரிவாட் 
காரன். 

Mowing, s. புஸ்முதலியவற்றைவிச்சு 
வாளினால்வெட்டுகை. 
a field, சாட்வெலம், புற்றரை. 

Much, s. மிகுதி, அதிகம். 
Much, a. மெத்த, மிகுந்த. 
Much, adv. மிச்சமாய், அதிகமாய், யி 

குதியாய், மிகவும், மெத்த. 
too much, அதிமிச்சம், மேன்மிச்சம். 
very much, மrமகா, அதி. 
so much, or thus much, அவ்வளவு 
தான், அம்மட்டும், இம்மட்டும். 

574 

MUF 

as much as this, இம்மட்டும், இவ்வ 
ளவும். 

Mi'cid, a. பூஞ்சுபிடித்த, பூசணம்பிடி 
தீத, வீழரீருள்ள. 

Mi'cid-ness, s. பரண்டல், Spin. 
Mi'ci-lage, s. சாறு, சாரம், பாணி. 

Mu-ci-lag'in-ous, a. சாறுள்ள, சாரமு 

ள்ள; பாணியுள்ள. 
Mu-ci-lag’in-ous-ness, 8. சாறுள்ளதன் 

மை, சளித்தன்மை. 
Muck, 8. பச்சைஎரு, பசளை. 

Muck, ». 4. பசனைபோடுதல்,, உரமிடுதல். 
Muck’i-ness, 8. அழுக்கு, ஊத்தை. 
Muck'y, a. அழுக்குள்ள. 

TL 

— s. ¢ சளி, கோழை. 

in the bowels, £தம், சதப்பற்று. 
in the air passages, கபம், நாAிமலம். 
membrane, £தமிருக்குஞுசவ்வு. 

Mucous, a. Fதமுள்ள, சளியுள்ள. 
flux, சீமூலரோய். 

Mi'cous-ness, s. சளித்தன்மை. 
Mi'cu-lent, a. சாறுள்ள. 
Mud, s. சேறு, மண்டி, அள்ளல், F550, 

சகதி. 
Mud, ». a. சேறாக்கல், செதுப்பாக்கல். 

Mud'di-ly, adv. சேறுகலந்து, கலங்க 
லாய். 

Mud'di-ness, s. sலங்கல், சள்ளல், சே 
அள்ளதன்மை. 

Mud'dle, s. சேரறாக்குகை, கலக்குகை. 
Mud dle, ». a. சேறாக்குதல், கலக்குதல். 

to intoxicate, மஸ்தாக்குதல். 
Mud'dy, v. a. சேறுபுரட்டதெல், மந்தமா 

க்குதல். 

Mud'dy, a. செறுள்ள, கலங்கின. 
ground, சேற்றுநிலம், அள்ளற்றரை. 
mind, மந்தபுத்தி, கலங்கனபுத்தி. 

Mud’-wall, s. vண்சவர். 

Mie, s. (see Mew.) பூனையமுகை. 
Muff, s உரோமக்கையுறை. 
Muffin, s. ஒர்வகைப்பண்ணிகாரம். 
Muffle, s. புடமிடுங்குகை. 
Muf'fle, v. a. உறையிடுதல், abies 

டுதல், மூடிபோடுதல். 
௨ drum, மந்தநரதங்கொள்ளும்படிசா 
ப்றைமுகத்துப்புடைவைசெருகு 
தல். 
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Muf'fler, s. முக்கரீடு, மொட்டாக்கு. 
Mug, 8. பானபாத்திரம். 
Mug’gy, 4. shane, ஈரமான; புழுக்க 

மான, உருமழுள்ள. 

Mu-lat'to, s. வருணசாங்கரியன், கறுப் 
புமனிதரும்வெள்ளை மனிதருங்கூடிப் 

பெற்றபுத்திரர். 
Mul'ber-ry, 8. முசுக்கட்டைச்செடி, ௧ 

ம்பளிகொண்டான். 
Mulct, s. அபராதம், தண்டம். . 
Mulct, v. 4. தண்டங்குறித்தல், ௮பரா 

தமிடெல். 
Mulct'u-a-ry, a. தண்ட MOG, ௮பரா 
தம்பண்ணுறெ. 

Mile, s. கோவேறுகழுதை, குதிரையுங்க 
ழுதையுங்கூடிப்பெற்றகுட்டி,வேசரி. 

Mu-let-eer’, s. வேசரிபாகன், கோவே 
அகழுதைப்பாகன். 

Mu-li-eb'ri-ty, 8. பெண்மைப்பக்குவம. 
Mil'ish, a. கோவேறுகழுதைபோன்ற, 

தீழ்ப்படியாமையுள்ள, முரண்டுக்கு 
ணமுள்ள, கழுதைபோன்ற. 

Mull, v. a. மிருதுவாக்குதல், கார்ப்பூட் 
டுதல், பதப்படுத்துதல். 

Muller, s. அம்மிக்குழலி. 
Mul'let, s. ஒர்மின். 
Mult-an'gu-lar, a. பலகோணமுள்ள. 
Mul-ti-cap'su-lar, a. பலகுளாயுள்ள, ப 

லஅவாரமுள்ள, பலசுரையுள்ள. 
Mul-ti-fa/ri-ous, a. பல, பலவிதமான, 

ஏராளமான, நானா 
Mul-ti-fa’ri-ous-ly, adv. பலவிதமாய், 

நானாவிதமாய், விவிதமாய். - 
Mul-ti-fa’ri-ous-ness, 8. பலலிதம், நா 

விதம், விவிதம், பலகலவை. 

Mul'ti-fold, a. பலமடங்கான, நானாவி 

தமான. 
Mul'ti-form, a. பலவிதமான, பலரூப 

மான, நானாுபமுள்ள. 
Mul-ti-form’i-ty, 8. பெதாபேதம், பல 

பேதம், பலரூபம், பேதரூபம், விவி 

தரூபம். 
Mul-ti-lat’er-al, a. பலபுசமுள்ள. 
Mul-ti-lin’e-al, a. பலரேகைகளுள்ள. 

Mul-til’o-quous, a. மிகப்பேசுதிற, ௮ 

airy Sm. 
Mul-ti-no'mi-al, 

டைய. 
a. பலமாமங்களையு 
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| Mul-tip'a-rous, a. ஒருமுறையிழ்பலகு 
ட்டிமீனுறெ, 

Mul'ti-ped, s. பலசாலி. 
Mul'ti-ple, s. ஒன்றிற்கதிகபாசகங்களி 

ற்பிரிக்கச்சேடமின்றிமுடியும்பா 
ச்சியம், சாதாரணகுணிதம். 

Mul'ti-pli-a-ble,a.பெருக்கப்படத்தக்க. 
Mul-ti-pli’a-ble-ness, 8. யெருக்கப்பட 

க்கூடியது. 
Mul'ti-pli-ca-ble, a. பெருக்கப்படக்கூ 

டிய. 
Mul-ti-pli-cand’, 5. க ணணியம், பெரு 

கீகப்படுந்தொகை. 
Mul'ti-pli-cate, a. பல, வெகு. 
Mul-ti-pli-ca'tion, 8. எண்பெருக்கம், 

பெருக்கம், பெருக்குக்கணக்கு, G 
, ணனம், குணிக்காரம். 
table, கணனவாய். 

Mul-ti-pli-ca’tor, s. Gare, பெருக்கு 
ந்தொகை. 

Mul-ti-plic’i-ty, s. மிகுதி, ஏராளம், திர 
ள்; பலவிதம், பெருக்கம், பன்மை. 

Mul'ti-pli-er, s. குணகம், பெருக்கும் 
தொகை, பிரவிருத்தி. 

Mul'ti-ply, v. a. விருத்தியாக்குதல், பெ 
ருக்குதல், குணித்தல், தாக்குதல். 

Mul'ti-ply, v. n. பலுகுதல், பெருகுதல், 
மல்குதல். 

as families, சந்தானலிருத்தியாதல், ௪ 
ந்தானந்தழைதல்., 

Mul-tip’o-tent, a. சருவவலலமையுள்ள, 
காஞகாரியசசீமாகதள்ள - 

Mul'ti-tude, 8. கூட்டம, திரள்; குழு, 
சதளம், விருர்தம், சமுதாயம், கும்பு. 
of péople, சனத்திரள். 

Mul-ti-tt’din-ous, a. பலபல, திரளான, 
பலமடங்கான. 

Mul-tiv'i-ous, a. பலபராதைகளுள்ள. 

Mul-toc’u-lar, a. பலகண்ணுள்ள. 

Mul'tum in par-vo, s. சமட்டியில்விய 

ட்டி, குக்குமத்திற்தூலம். 
Mul'ture, s. Aரிகை வாடை. 

Mum, s. மெளனம், மோனம். 

Mum, a. மெளனமுள்ள. 
Mum, int. அமைவுக்குறிப்பொலி, ம். 
Mum'ble, v. மிணுமிணுத்தல், முணுமு 
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in eating, சப்புதல், மெல்லுதல், கறி | 

தீதல், அதக்குதல். 
in reading, விழுங்கிவொரித்தல், அனு 
ங்கிவாசித்தல். 
in speaking, கொன்னித்தல், குணுகு 

ணுத்தல். 
Mum'bler, 5. மணுமுணுப்போன். 
Munn, v. a. வேஷமிட்டாட்டுதல், 
Mum'mer-y, s. சேலிவிளையாட்டு, வே 

ஷவிளையாட்டு, கோலவிளையாட்டு, 
Mum'mi-fy, ». a. பிரேதத்துக்குத்தைல 

மூட்டுதல், ௪வத்துக்குமருக்திட்ணெ 
தீதுதல், பிரேதத்துக்குச்சுகந்தவர்க்க 
மூட்டுதல், 

Mun'my, s. கழியுடல், கங்காளம், தை 
லமிட்ட பிரேதம். 

Mump, v. a. கோதுதல், அரித்தல், கொ 
க்துதல். 

to implore, கெஞ்சுதல். 
to cheat, ஏய்த்தல். 

to talk quick, கத்துதல் , மினுமினுத்தல். 
Mump'ish, a. vwனக்கோட்டமுள்ள, கு 

ரவுதலுள்ள. 
Mumps, 8. கூகைக்க ட்டு ஊமைக்கட்டு, 

Munch, v. (vulg.) அதுக்குதல், அழுக 

குதல். 
Munch'er, s. தறுத்திச்சப்புவோன். 
Mun'dane, a. லெளகீக, உலக, பிரப 

ஞ்ச, பூமிக்குரிய. 

Mun-di-fi-ca'tion, s. sளிம்புபோக்கு 
கை, மலினமகற்றுகை, புடமிடுகை, 

Mun'di-fy, v. a. களிம்பு போக்குதல். 
Mu'ner-a-ry, 4. கொடையுள்ள, ஈவா 

ன, ஈன்கொடையள்ள. 6 

Mun’grel, s. (see Mongrel.) சrிசாங 
கரியமாய்ப்பிறந்த. 

Mu-nic’i-pal, a. sகரத்திற்குரிய, பட்ட 
ணத்துக்கடுத்த, இராசசிம்னத் 

அக்கடுத்த. 
Mu-nic-i-pal’i-ty, s. wாகரணம், மாகா 

ணத்துக்குட்பட்ட சனங்கள். 
Mu-nif'i-cence, 8. உசாரகுணம், கொ 

டைக்குணம், தியாகத்துவம். ' 
Mu-niffi-cent, a. கொடைக்குணமாள் 

ar, தியாகமுள்ள. 
Mu-nif'i-cent-ly, adv. உதாரகுணமாய், 

தருமகுணமாய், 
Mu'ni-ment, s. கொத்தளம், அரண். 
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as defence, பாதுகாப்பு, பரிபாலனம். 
Mu-ni'tion, s. பேர்ர்த்தளபாடம், போ 

ரெத்தனங்கள், யுத்தோபகரணம். 
Muns, 8. (vulg. ) வாய். 
Mirage, s. மதில்களைப்பழுதபார்ப்பத 

ற்குச்செலுத்தியபணம், உம்பளம். 
Mural, a. மதிலுக்கடுத்த, மதில்போன் 

Ps நிறுத்திட்டமான, செங்குத்தான. 
in astronomy, sால்வட்டம். 

Mur'der, s. கொலை, வதை, காதகம், ௮ 

தம், அதீதி, 
Mur'der, v. a. கொலைசெய்தல், வித்தல், 

முருக்குதல், வதைத்தல், எருக்குதல். 
Mur'der-er, s. கொலைஞன், காதகன். 

Mur'der-ess, s. கொலைசெய்வாள், கொ 
லைகாரி, காதத, 

Mur'der-ous, a. கொலைசெய்திற, கொ 
ag), கொடூரமுள்ள. 

Mur'der-ous-ly, adv. த்திக் 
யாய், கொடூரமாய். 

Mire, v. a. (see lmmure.) sienna: 
தீதல், மதிலால்வளைத்தல்: 

Mi'ri-ate, s. ஒர்வகைச்செய்மையுப்பு. 
of ammonia, sவச்சாரம். 

of mercury, இரசபுட்பம், இரசகருப் 
பூரம், 

Mi'ri-a-ted, a. 2 ப்புத்தசாவகத்தோகெ 
லப்பித்த. 

Mu-ri-at'ic, a. உப்புப்பொருந்திய, 2 
வர்ப்பான. 
acid, உப்புத்திராவகம். 

Murk, s. இருள், அர்தகாரம், மந்தாரம். 
Murk'idy, adv. இருளாய், es மந் ' 

தாரமாய். 
Murk’y, a. இருளான, புகைச்சலான, 

மந்தாரமான, மப்பான. 
Mur’ mur, 8. முறுமுறப்பு, ம்ம் 

அப்பு, குறைகூறுகை. 
as scolding, பழிப்பு, வைவு. 

Murmur, v. 2. முறுமுறுத்தல், மொறு 
மொறுத்தல், குறைசொல்லுதல். 
as water, sளகளத்தல், சலசலத்தல். 

Mur'mur-er, 8. மொறுமொறுப்போன். 
Mur'mur-ing, a. மறுமுறுப்பான, i 
றுமொறுப்பான. 

Mur'mur-ing-ly, adv. முறமுறுப்பாய். 
Mur'mur-ous, a. Yஅமுஅப்பெழுப்பு 

திற, 
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Mur'rain, s. மிருகத்துக்குண்டாகுமோ 
ர்கொடியரோய், கோமாரி. 

Mur'rhine, s. ஒருசெம்மட்கலம். 
Mus'cle, s. சசைநார், தசைமரம்பு. 

a cluster of muscles, தசைநார்க்க 
ட்டு, ஈரம்புமுடிச்சு. 
as shell-fish, இப்பி, ரால் கிளிஞ்சி 
ல், ஏரல், எருந்து. | 

Mus'cu-lar, a. பெலனான, தசைநார்க்க 
ட்டுள்ள, ஈரம்புப்பலமுள்ள. ' 
strength, சத்துவம், பலம், வலிமை. 

Mus-cu-lar'i-ty, s. சசைநரம்புக்கட்டுப் 
பாடு, வன்மை. | 

Mus'cu-lous, a. தசைநரம்புக்கூட்டமு 
ள்ள, பெலத்த, உரமுள்ள. | 

Muse, s. செய்யுள். 
as writer, ஆக்கியோன். 

as goddess, sக’oைமகள். - 
deep thought, யானம், சிந்தனை. 

Mise, v. Qந்தித்தல், எண்ணுதல், தியா 

னித்தல், யூகித்தல். 
Mis’er, s. யோகி, மனோரதியன். 
Mu-sé'um, s. தரதனதிரவியசாலை, நூத 
Osun, நூதனசம்பத்துக்கிரம். 

Mush, s. சோளப்புற்கை. 

Mush’room, s. saormesr, ஆம்பி 
anupstart, பிலுக்கன், அற்பபவுஷன். 

Mi’ sic, 8. இசை, சங்கதம், காதம், இ 
ராகம், இன்னிசை. 
book of, சருதிநூல், Ape tyne 

- ஙகீதசாத்திரம், சரஸியலங்காரம். 
notes in, சுரம், (௪த்தசுரம், அது ௪- 
ரி-க-ம-ப-த-ஙி.) 
time in, இலயை, தாளப்பிரமாணம், 
தாளம். 
teacher of, Sதபண்டிதன், இராகத்த 
லைவன், சங்தேவாத்தி. 
vocal, வாக்கிசை, குரலோசை... 
bass, மந்தம், மந்தரம், காகுளி. 
tenor, மத்திமம்; மதுரம்; சமனிசை. 
treble, உச்சம், தாரம், வல்விசை. 
divisions in, இசைவேற்றுமை. 
discord or jar in, அன்னியக்கலப்பு, 
சாரதமின்மை. 
asa science, சங்கதசாத்திரம், சுதிக்கி 
யானம், சருதிநூல், சரளியலங்காரம். 
exact time of music and dance, @) 

லயம், ஒத்தசதிசுதி, 
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instrumental, வரத்தியததம். 
instruments of, Sசவாத்தியங்கள். 
ina bad sense, வசைப்பாட்டு, பழி 
மொழி. 

Mi'sic-al, a. இராகமான, இசையான, 
ஓசையான. 
sound, இசை, இன்னிசை, இராக 
வொசை, மதூ£வோசை. 
instruments, இசைக்கருவி, வாத்திய 
'க்கருவி, வாத்தியமுட்டெக்கள். 

Mi'sic-al-ly, adv. இன்னிசையாய், இ 
ராகத்தகுதியாய், இராகப்போங்காய். 

Mi'sic-al-ness, s. இன்னிசை. 
Mu-si'cian, 8. சரநூல்வல்லோன், சங்க 

- தசாடித்தியன், குயிலுவன், வாத்தியா 
ப்பியாசன். 

Mi’sic-mis-ter, s. இராகதேரிகன், தெ 
நிபுணன், சங்தேசாத்திரி. 

Musing, s. எண்ணம், தியானம், Ae 
தனை, யூகம். 

Musk, s. கஸ்தூரி, புழுகு) அருக்கம், 
நானம், நரந்தம், புனுகு. 
cat, eral, சவாதுப்பூனை. 
deer, ph ners கத்துரியிருகம், 
நானமான். 

Mus'ket, s. கைத்துப்பாக்தி, றுதுப்பா 
க்தி, 

Mus-ket-eer’, s. Aறதுப்பாக்கப்போர்ச் 
சேவகன். 

Musk’et-proof, a. தப்பாக்கிககுண்டே 

GF: 
Mus-ké'to, அளம்பு; கெொதுகு, ம 
Mus-qui' to, = 2 சகம், கொசகு. 

Musk’i-ness, 8. கஸ்தூரிவாசனை, புழு 

*குவாசனை, மான்மதமணம். 
Musk'mel-on, s. கொம்மட் டி வெள்ளரி. 
Musk'rat, மூஞ்குஅ; சுவவு, G 
Mus'quash, ees அற்கந்தமுள்ள 

எலி, சண்டன். 
Musk’y, a. புழுகுள்ள, கஸ்அூரிவாசனை 

யுள்ள; புனுகுள்ள. 
Mus'lin, s. sacl, கவணிப்புடைவை, 
மெல்லியபுடைவை. 

Mus'lin, a. sகவணியான, கவணிபோன் 
ற, மெல்லிய. 

Mus'sul-man, s. சோனகன், துலுக்கன், 
மகம்மதுமதக்காரன். 

| Must, 5.பரண்டல்நாற்றம், சக்கு, பூஞ்சு. 
USt 
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Must, v. சக்குப்பிடித்தல், பாண்டல்கட் 
டுதல், பூசணம்பிடிச்தல். 

Must, aux. verb. வேண்டும், வேணும். 
Mus-tich’es, s. மிசை, 
Mus'tard, s. s@@, ஐயவி. 
Mus'ter, s. திரள், Grif, கூட்டம், 

மொய்ப்பு. 

Mus'ter, v. a. கூட்டுதல், சேர்த்தல், இர 
ட்தெல், யோதித்தல். | 

Mus'ter, ». n. கூடுதல், சேர்தல், திரனா 
தல்; மொய்த்தல். 

Mus'ter-mis-ter, s. படை ஆராய்ச், 
Mus'ter-roll,s. சேனைநாமஅட்டவணை, 
Mus'ti-ness, 8. பூசு, பாண்டல், சக்கு. 

Mus'ty, 4. சக்குப்பூத்த, பாண்டல்கட் 

டின, பழசுபட்ட, பூசணம்பிடித்த. 
spiritless, சத்தில்லாத, சாரமில்லாத. 

Mu-ta-bil’i-ty, s. நிலையரமை,  மாறுந்த 
ன்மை, சலனம், சலம். 

Mi’ta-ble, a. நிலையற்ற, மாறுதலுள்ள. 

Mi'ta-ble-ness, s. S2evw raw, மாறுபடு 
ந்தன்மை, விகாரம். 

Mu-ta'tion, 8. இரிபு, பேதம், விகாரம், 
மாறுகை, சலனம். 

Mite, s. ஊமை, மூங்கை, மூகை. 
in language, ஒற்றெழுத்து, மெய்யெ 

ழுத்து, புள்ளி, தனிநிலை. 
of birds, எச்சம், புள்மலம். 

Mite, v.n. எச்சம்போடுதல்., 

Mite, a. தொனியாத, ஊமையான,பே 
சாத, மெளனமான, மந்தமான. 

letter, ஒற்றெழுத்து, மெய்யெழுத்து. 

Mite'ly, adv. தொனியாமல், சத்தமின் 
றி, பேசாமல், மெளனமாய். 

Mite’ness, s. மெளனம், மோனம், பே 
சாமை, ஊமைத்தனம். 

-Mu'ti-late, v. a. தைத்தல், சன்னபின் 
னப்படுத்தல், அண்டித்தல். 

a bond, sரதுவெட்டுதல். 

to be mutilated, Passa, சின்னபி 
ன்னப்படெல், வெட்டப்படுதெல். 

Mu-ti-la/tion, s. ஈனம், சிதைவு, ன்னா 
பின்னம், அங்கச்சிதைவு; . அங்கபங் 
கம், உறுப்பழிவு. 

Mi'ti-la-tor, s. Aன்னாபின்னப்படுத்து 
வோன், அங்கசேசனன், அழிப்போ 
ன், சதைப்போன். 
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Mu-ti-neer’, s. sலகக்காரன், சீழ்ப்படி 
யாதவன், தத்துவத்துக்கடங்காதவன், 
அடங்காதவன். 

Mu'ti-nous, a. குழப்பம்பண்ணுடஇிற, த 
த்துவத்தைவிரோதிக் இற. 

Mi'ti-nous-ly, adv. sலரதியாய், குழப் 
பமாய், அடங்காமையாய். 

MU'ti-nous-ness, 8. அடங்காமை, முர 
ண்த்தனம், அதிக்கிரமம். 

Mi'ti-ny, s. கப்பற்புரளி, கலகத்தனம், 
படைச்சேவகர்கலகம், குழப்பம், E 
ழ்ப்படியாமை. 

Mu'ti-ny, v.n. படைச்சேவகர்கலாதிப 
ண்ணுதல், எதிர்த்தல், கட்டளைமீறு 
தல். 

Mut'ter, 5. முணுமுணுப்பு, முறுமுறுப் 

பு, முனக்கம், முனங்குதல். 
Mut'ter, v. பசபசத்தல், குணுகுணுத்த 

ல், புறபுறத்தல், முறமுறுத்தல், மு 
ணுமுணுத்தல். 
a prayer or any secret thing, மந்திரி 

SEN, கசுகுசுத்தல், 

Mut'ter-er, 8. முறுமுறுப்புக்காரன், பச 
ப்பி, முனங்குறெவன். 

Mut’ter-ing, s. கதகதப்பு, பசபசப்பு, 

முஅமுஅப்பு, மந்திரிப்பு. 
Mut'ter-ing-ly, adv. முறுமுறுப்பாய், மி 
ணுமிணென்று, முணமுணென்ற. 

Mutton, 8. ஆட்டிறைச்௫, 

Mit'tu-al, a. அன்னியோன்னியமான. 
accommodation, அன்னியோன்னி 
யோபகாரம், அன்னியோன்னியசவ 
ரணை, சங்காத்தஉபகாரம் 
benefit, இருதிறத்தார்ஈயம், பிரதியுத 
வி, பிரதியுபகாரம். 
forbearance, அன்னியோனனியப் 
பொறுதி, அன்னியோன்னியசகிப்பு. 
love, கொள்கை, கொண்டாட்டம். 

Mu-tu-al'i-ty, 8. அன்னியோன்னியம். 
Mu'tu-al-ly, adv. அன்னியோன்னியமா 

ய், கொள்கையாய், பதிலுக்குப்பதில். 

Muz'zle, s. அப்பாக்இியின்வாய், 
for an ox, வாய்ப்பூட்டு, கொழு. 

Muz’zle, v. a. வாய்கட்டுதல், கொறுக்க 
ட்டுதல், வாய்க்குமூடியிடுதல். 

My, pro. என், எனது, என்னுடைய, ௭ 
து. 
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My-og'ra-phy, தசைகாரறிநூல், நா 

My-ol'o-gy, டிவிதி, 
My'ope, s. கதுனெபார்வையுள்ளவன் , 

சமீபதிஷ்டியுள்ளவன். 
My'o-py; 8. சமியபரோக்கு, குதுகனெபா 

ர்வை, அணுமையமோக்கு. 
Myr'i-ad, s. பனாயிரம், மிகுதி, அகணி 

தீம், அனந்தம். 
Myr’ mi-don, s. யுத்தவீரன்; இரணவீர 

ன், உக்கிரவீரன். 
Myrrh, 8. வெள்ளைப்போளம், குந்தலிக் 

கம். 
Myr'rhine,a. (see Murrhine.) சொய்யம 

ட்கலத்துக்குரிய, காசிக்குப்பி. 
Myr'tle,s.ஓர்வாசனைமரம், அதஸ் ( Heb. ) 
My-self, pro. ஈான்தான், என்னைத்தா 

ன், யானே, என்னையே. 
Mys'ta-gogue, s. கொடியவிழ்ப்போன், 

விகெதைவிடுவிப்போன், சகுனாதிசா 
த்திரி, பிதிர்துதனங்காட்டுவோன். 

Mys-té'ri-al, a. இரகசியமான, மந்திர 
மான, அந்தரங்கமான, மறைவான. 

Mys-té'ri-irch, 8. தரதன அற்புதஅதிதே 
வதை. 

Mys-te'ri-ous, a. ஆச்சரியமான, அதிச 
யமான, அந்தரங்கமான. 

Mys-te'ri-ous-ly, adv. மறைவாய், ag 
கலாய், ஒளிப்பாய். 

Mys-té’ri-ous-ness, $s. 640), மறைவு, 
இரகசியம், அதிசயம். 

Mys'ter-y, s. இராசியம், பரமரகசியம், 
மறைவு, a A அறிவுக்கெ 
ட்டாதது, அந்தரங்கம், கொடி. 

Mys'tic, s. தெய்வாவிசம்பந்தவாதி, சா 
Sua 18. 

Mys'tic,  G ங்கற. வு 
Mys'tic-al, ருளான, இரகசியமா 

ன, புதைபொருளவு் அண்ணிய. . 
subject or meaning, Sண்பொருள், 
உட்பொருள், மறைபொருள். 

Mys'tic-al-ly, adv. மறைபெரருளாய், பு 
தைபொருளாய். 

Mys'tic-al-ness, s. wmறைபெ £ருளியல்பு, 
இரகசியவியல்பு. 

Mys'ti-cism,s.தெய்வாவிசம்பந்தவாதம். 
Mys'tics, s. தெய்வாவி௫ம்ப eo 

தேவைக்கவாரதிகள். - 
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Mys-ti-fi-ca'tion, s. மறறைபொருளாக்கு 
கை, கருகலாக்குகை. 

Myth’ic, Prarie 
Myth’ic-al, a. கட்டெகதையான. 

My-thog’ ie 8. EL. Oé65msOum 
அவோன், கற்பிதகத்தியன். 

Myth-o-log’ic-al, a. வைப்புக்கட்டான, 

பொய்மதசாத்திரத்தக்கடுத்த. 
tales, தேவதைகளைப்பற்றியக டடுக்க 
தை, கற்பிதபுராணம். 

Myth-o-log'ic-al-ly, adv. sட்டுக்கதைக் 

கேற்றவிதமாய். 
My-thol'o-gist, s. sட்ட்க்கதைக்காரன், 

புராணமதாநுசாரி. 
My-thol'o-gize, v. n. sதைகற்பித்தல், பு 

ராணங்களுக்குப்பொருளுரைத்தல். 
My-thol’o-gy, s. புரராணமதம், கட்டுக்க 

தை, பெளராணிகம். 

N. 

Nab, s. தாவிப்பிடித்தல், இருஞ்சுதல். 
Na'bob, s. sபாபு, அலுக்கவரசன். 

a rich man, ஐசவரியவான். 

Na’ dir, 8. அடிக்கீழ், அதோலம்பஸ்தாப் 
னம்; GAPE ELD. 

Nag, s. மட்டக்குதிரை, St wEeGHM 
ரை. 

Na’iad, 
Na’id, 
Nail, s. ஆணி. 

of the finger or toe, கம், உதிர், பு 
னா்ப்பவம். 

of iron, இருப்பாணி. 
wooden, wr gowtl, மரக்கொடுதி, 
on the nail, ms@wrGr, உடனே. 
talon or claw, wi. flee, 
head of, சடை. 

Nail, 0. a. ஆணியறைதல், ஆணிதைத்த 
ல்,ஆணிகடாவுதல்,ஆணியிறுக்குதல். 
lath, ச௪லரகைதைத்தல். 

Nail'er, s. ஆணிசெய்வோன். 
Nail’er-y, s. ஆணிசெய்யுஞ்சாலை. 
Nail'ing,s. ஆணித்தையல் , ஆணியறைவு. 
Né'lve-te, s. sரவின்மை, கபடமின் 

மை, வஞ்சகமின்மை. 
Naked, a. ரிருவாணமான,; நிராயுதமா 
ன,வெளியரங்கமான,இன்மையான, 
வெட்கமுள்ள, குற்றமுள்ள. 

a é சலதேவதை, கெங்காதேவி. 
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person, நிருவாணி, நக்கன். 
without leaves, இலையுதிர்ந்த, 

Na’ked-ly, adv. Sிருவாணமாய், தனி 
மையாய், வெறுமையாய், கலப்பில் 
லாமல், தெளிவாய். ஃ! 

Na’ked-ness, 8. நிருவாணம், அணையின் 
மை, தனிமை,தெளிவு. 

Na‘ker, 8. முத்துச்ிப்பியினுட்பக்கம். 
Name, 8. பெயர், நாமம். 

as renown, or good name; ர்க்க பு 
கழ், பிரபலம், பெயர். 
a bad name, அவப்பெயர், அவரத 

தி, அற்கர்த்தி, | 
to call names, வசைகூறுதல், WES 
ணம்தரித்தல். 
to speak in the name of one, பிரிவ 
சனஞ்சொல்லல். 

Name, v. a. பெயரிடுதல், காய்ல்தொதித் 
தல், ஈாமந்தரித்தல். 

Nameless, a. பெயரில்லாத, கரக்க, 

சொல்லமுடியாத. 
Name'ly, adv. அதாவது, அவையாவன, 

என்னவெனில். 
Namesake, 8. பரகாமதாரி. 
Nan-keen’, s. ஒர்வகைக்கடுத்தப்புடை 

வை. 
Nap, 8. சருச்சரை. 

a short sleep, சறுதுயில், பொய்யுற 

க்கம், நிரம்பாநித்திரை. 
Nap, ». n. சறுதுயிலடைதல், குனுந்து 

யில்கொள்ளுதவ். 
Nape, 8. பிடர், எருத்தம். 
Nap’kin, s. கைக்குட்டை; கைச்சதுக் 

கம், ஒற்றாடை. 

Nap’ less, a. அழுத்தமற்ற, சருச்சரையி 
ல்லாத, £ர்மையுள்ள.. 

Nap'pi-ness, 8. சருச்சரையுடைமை. 

sleepiness, தூக்கம். 

Nér-co'sis, s. மயக்கம், இயக்கம். 

Nir-cot'ic, s. புலப் பிரமைமருந்து, மய 
க்கத்தக்கது, உறங்குலிப்பது. '''' 

Nar-cot'ic, 4. மயக்கத்தக்க, உறங்கச்செ 
ய்யத்தக்க, பிறஞ்ஞையழிக்கறெ. — 

Nar-cot'ic-al-ly, adv. மயக்கத்தக்கதாய். 

Nard, s. இலாமிச்சைவேர், இலாமிச் 
சைவேர்த்தயிலம், நறுந்தைலம். 

Nar'ra-ble, a. செல்லக்கூடிய. 
00 
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Nar'rate; v: a: விபரித்தல்; கதைசொல் 

DSO, கதையெழுதுதல், விபரமாயெ 
ழுதுதல், இர்மமாயெழுதல். 

Nar-ra’tion, கதை, சரித்திரம், புரா 
Nar'ra-tive, * ¢ ணம், இதிகாசம. 

an authentic narrative, உ௨ள்ளகதை, 

நடந்தகதை, சங்கதி, 
Nar'ra-tive, a. sகதையடங்கிய, புராணி 

கமான, கதாப்பிரசங்கஞ்செய்திற , 
Nar’ ra-tive-ly, adv. கதையாய், சங்கதி 

யாய், விருத்தாந்தமாய். 
Nar-ra'tor, 8. சரித்திரகாரன், புராணி 

கன், விருத்தார்தஞ்சொல்வோன். 
Nar'ra-to-ry, a. சரித்திரமான. 
Nar'row, v. a. சருக்குதல், நெருக்குதல், 

ஒடுக்குதல், குறைத்தல். 
Nar'row, v.n. சுருங்குதல், ஒடுங்குதல், 

ரெருங்குதல், குறைதல். 
Nar'row, a. ஒடுக்கமான, அகலமற்ற, இ 

டுக்கமான, சங்கடமான. 
covetous, பிசனித்தனமான. 
minded, இடுக்கமனமுள்ள, ஒடுக்கம 
னமுள்ள, பிசுனக்குணமுள்ள. 
way, ஒடுக்கவழி, சங்கடபாதை. 
a narrow place or corner, ஒடுக்கி] 
ம், குடா, மூலை, கோடி, .. 
lane, குச்சொழுங்கை, ஓடுக்கபாதை. 

Nar’ row-ly, adv. பிரயாசமாய், கூர்மை 
யாய், உலோபமாய், பிசுனமாய், ௮ 
ருமையாய், இகெெகமாய். 

Nar'row-ness, 8. இடுக்கம், ரெருக்கம்; 
இடைஞ்சல், ஒடுக்கம், சங்கடம். 
as illiberality, உலோபம், பிசுனம். 

Narrows, s. sடலுள்ஒடுங்கியகால்வா 
ய், ஒஙெதியஆறு. 
in mountains, கணவாய், சங்கடபா 

கை. 

Nasal, a. sAியமான, ஈாசியைப்பற்றி 
ய; மூக்குக்குரிய, மூக்காற்பிறக்றெ. 

Nas'cent, a. வளரு, முளைக்கிற, வி 
ரிஇன்ற, தோனறுஇறெ. 

Nas'ti-ly, adv. அழுக்காய், . ஈாற்றமாய், 
ஊத்தையாய், தீழ்மையாய். 

Nis'ti-ness, s. ஊழல், கசுமாலம், ஊத் 

தை, கீழ்மை: 
Nas'ty, a, ஊத்தையுள்ள, ஊனெ, ஊழ் 

தீத, கசுமாலமுள்ள. 



NAT 

Natal, a. பிறப்புக்குறிய, செனன, பிற | 
ந்த. 

Na‘tant, a. 66990, மிதக்இற. 
Na-ta'tion, s. sீந்துகை, மிசக்கை. 
Na'tion, s. இராச்சியம், குலம், சாதி, 

சோத்திரம். 
Na'tion-al, a. இராச்சியத்துக்கடுத்த, தே 

சத்துக்கடுத்த. 
calamity, தேசஉபத்திலம், Coro 
பாதி, தேசடட்டம். 

Na-tion-al'i-ty, s. அந்தந்தத்தேசத்தாரு 
கீகடுத்ததன்மை,சாதிக்கடுத்ததன்மை, 
பிரசைத்தன்மை, கோத்திபப்பாங்கு. 

Na'tion-al-ize, v. a. பரதேசவழக்கத்து 
க்குக்கொண்டுெவெருதல், பரதேசத்துக் 

குஆதினனாக்கல், 
 Na’tion-al-ly, adv. தேசவழக்கமாய், தே 

சத்துக்கடுத்தவிதமாய், தேசவழக்கப் 
படி; இராச்சியவழக்காய். I 

Na’tion-al-ness, s. அந்தந்தத்தேசத்துக்க 
டுத்ததன்மை. 

Native, s. ஊர்ப்பிறந்தவன், சுதேசி, ௮ 
கதே. 

Native, a. பிறவிக்கடுத்த, இயல்பான, 
சுய, சொந்த, தனக்குரிய, பிறவியி 
லுள்ள. 
country, சுசேசம், செனனவூர், உற் 
பத்தித்தேசம், செனனபூமி. 

Na'tive-ly, adv. பிறவிப்படி, இயல்பா 
ய், ஆதியாய், பரவணியாய், சென்ம 
ச்சுபாவமாய். 

Na-tiv'i-ty,s.பிறப்பு,சனனம், உற்பத்தி. 
place of, பிறந்ததேசம், சுதேசம். 
as horoscope, சாதகம், சென்மபத்தி 
ரிகை. 

Nat'u-ral, s. பிறவிப்பேதை. 
Nat'u-ral, a. இயல்பான, உரிய, Fee 

மான, சுயம்பான, இயற்கையான. 

as illegitimate, வம்பரய்ப்பிறந்த, 
சோரமாய்ப்பிறந்த. 
duties, உரிமைக்கடன், சுபாவக்க 
டீமை. 
guardians, உரிமைக்கரரர். 
history, Aகருட்டிவி பரம்; லக் 
பிரபஞ்சதூல். 
philosophy, க்தி, தத்துவசாத் 

திரம்: 
style, செம்மொழிவாக் இயம். 
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situation, சன்ணிடம், சுயதானம். 
Nat'u-ral-ism, s. இயல்பு, சுபாவம். 
Nat'u-ral-ist, 8. சரrசrதூலாசிறியன், த 

த்துவதூலாசிரியன். 
Nat-u-ral-i-za'tion, ‘8. பரதேசத்துக்கு 

ஆதீனனஞாக்குகை, தேசத்துக்குறித்தாக் 
குகை, சுதேசியொக்குகை. 

Nat'u-ral-ize, v. 4. தேசகயத்துக்குரித் 
தாக்குதல் சுசேரியாக்குதல், தேசவ 

ழக்கத்திற்பயிற்றுதல். 
Nat'u-ral-ly, adv. இயல்பாய், சுபாவ 

மாய், சென்மப்படி. 
Nat'u-ral-ness, 8. இயல்பு, சுபாவம், த 

ன்மை. 
Nature, s. பிரபஞ்ச இயல்பு; இயல்பு, 
இயற்கை, இயல், Ei, தன்மை, சுபா 

வம், தத்துவம். 
Naught, s. இன்மை, குனியம், சன், 

வெறுமை, பாழ். 
to set at naught, ஏசட்மைபண்ணு 

தல், இகழுதல், நிந்தித்தல், பாழாக்கு 
தல், தாஷணித்தல். 

Naught, a, கெட்ட, ஆகாத, அற்ப, ௨ 
தவாத, பாழ்த்த. 

Naught'i-ly, adv. சறுகுதும்பாய், அட் 

டத்தனமாய். 
Naught'i-ness, s. குறும்புத்தனம், பொ 

ல்லாங்கு, அடினம். 
Naught’y, a. தட னமான, அடியாட்ட 

முள்ள; அடங்காமையான, கீழ்ப்ப 
டியாத, அடகெகான. 

Nau'sei, s. அருக்களிப்பு, அரோரிப்பு, 
உவட்டு, வாந்திப்பு, குமட்டி 
by abundance of sweet things, 2 a@ 
ட்டு, தெவிட்டு, 
to feel nausea, உவட்டுதல், அரோ 

தீதல், குமட்டெல். 
Nau'se-ate, v. அருக்களித்தல், அரோ 

தீதல், உவட்தெல், அறாவருத்தல், G 
மட்டுதல், ஓங்காளித்தல். 

Nau'seous, 4. அருக்களிப்பான, ௮ரு 

வருப்பான, உவட்டிக்கத்தக்க, உவ 

ட்டான. 

Nau'seous-ly, adv. அருவருப்பாய், 2 
வட்டாய், அரோசிகமாய். 

Nau'seous-ness, s. உவாந்திப்பு, தெவி 

ட்டு, அரோசிப்பு, ஓக்காளம். 



NEA 

Nau'tic-al, a. (see Naval.) மாலுமிசாத் 
திரத்துக்கடுத்த, சமுத்திரவ ழியான. 

Nau'ti-lus, s. ஒர்வகைமட்டி. 
Na'val, « கப்பலுக்கடுத்த, கப்பலாலாய. 
Nave, s. பண்டிச்ிற்குடம். 

of a church, கேரவில்மத்தி. 
Na'vel, ௧. sாபி, கொப்பூழ், உந்தி, 

string, சொப்பூழ்க்கொடி, நாபிகாடி, 
காபிநாளம். 

Na-vic’u-lar, a. A meu oy க்கடுத்த, 
தோணிவடிவான. 

Nav'i-ga-ble, a. sகப்பலோட்டத்தக்க,க 
ப்பல்செல்லத்தக்க. 

Nav'i-ga-ble-ness, s. கப்பல்செல்லத்தக் 
கவியல்பு. 

Nav'i-gate, ». a. கப்பலோட்டிதெல், கப் 
பல்செலுத்துதல். 

Nav'i-gate, v. n. கப்பலோடுதல், கப்ப 
ல்செல்லுதல். 

Nav-i-ga'tion, 8. மாலுமிசாத்திரம், கப் 
பலோட்டுமவித்தை. 
as strips, கப்பல், மரக்கலம், 

Nav’'i-ga-tor, s. கப்பலோட்டி, மாலுமி, 

மீகான், மீசாமன். 

Navy, 5. கப்பற்சேனை, போர்க்கப்பற் 
கூட்டம்,போர்க்கப்பல்முஸ்திதுகள். 

Nay, 5. மறுப்பு, இல்லையென்கை., 

Nay, adv. அன்றி, இன்றி, 
as not only, மரத்திரமல்ல. 

Naz-a-réne’, s. sசரேயன். 
Naz'a-rite, s. தேவபத்தன்,தேவபொரு 

தீதனைக்காரன. 
Néap, 5. பண்டியேற்கால். 
Neap, a. பதிந்த, தாழ்ந்த, வற்றின. 

tide, வற்றம். 
Near, v. a. இட்டுதல், முட்தெல், அண் 

DEV, அணுகுதல், மருவுதல், சமீ 
பித்தல். 

Near, a. கட்டின, அடுத்த, அருகான, 
சமீபமான, அயலான. 
a near relation, QL்Lனஉறவன். 
sighted, சமீபபார்வையுள்ள, சமீபதி 
ஷ்டியுள்ள, அணுமைரோக்குள்ள. 

Near, adv. ட்ட, அயவில், அருகாய், 
அடுத்து, அண்மையாய், 
to, சேர, இட்ட, அணுக, முட்ட. 

Nearly, adv. ஏறக்குறைய, இட்டத்த 
ட்ட, Bee caper. 
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Néar'ness, s. Qட்டமொனம், அருகு; ௮ 

யல், அண்மை, சமீபம். 
Néat, 8. பசக்கூட்டம், பசு, மாடு, 
Neat, a. நேற்றியான, சிறப்பான, ஒழு 

ங்கான, சட்டமான, சத்திரமான, நா 
கரீகமான, கெட்டியான, அப்புரவுள் 
or, பவித்திரமான. 

Neatly, adv. சத்தமாய், நேற்றியாய், ப 
வித்திரமாய், தப்பாய். 

Néat'ness, s. Cond, பவித்திரம், சுத்த 

ம், தெளிவு, அப்புரவு. 
Neb, 8. மூக்கு, நாசி. 

of birds, அலகு, சொண்டு, 
Neb’u-la, கரும்படலம், தூமதா 
Neb'ule, ~ ¢ ரை. 
Neb'u-lous, a. மந்தாரமான; மப்பான, 

gn aur anes மூய்சாப்புள்ள. 

Nec-es-sa'ri-an, s. (seeNecessitarian.) 
சமஸ்தகாரியங்களும் ஈடக்கவேண்டி 
யதவசியமென்போன், விதிப்படிஈட 
க்கவேண்டுமென்போன். 

Nec!es-sa-ries, 8. (pl. ) வேண்டியவை 
கள், தேவையானவைகள். 

Nec ‘es-sa-ri-ly, adv. அவசியமாய், அகத் 
தியமாய், கட்டாயமாய், அவசரமாய். 

Nec’es-sa-ri-ness, 8. அகத்தியத்தன்மை, 
அவசியத்தன்மை. 

| Nec’es-sa-ry, s. அகத்தியமானவை, அவ 
சியமானது, தவிர்க்கக்கூடாதது, அவ 

சரமானது. 
as privy, புறக்கொல்லை, விச்சிரொமத் 
தானம், புறவீடி. 

Nec’es-sa-ry, a. தேவையுள்ள, அவசிய 
மான, வேண்டிய. 

Ne-ces-si-ta/ri-an, 8. சமஸ்தகாரியங்க 
ரூம்ஈடக்கவேண்டி யதவ Fw Ower 
போன், இலபிவாதி 

Ne-ces'si-tate, v. a, வில்லங்கப்படுத்த 

ல், கட்டாயப்படுத்தல், நெருக்கு 
தல். 

Ne-ces’si-tous, a. அவசரமான; வில்ல 

ங்கமான, தரித்திரமான. 

Ne-ces’si-tous-ness, - அத்தை 

Ne-ces'si-tude, ‘Sane. 

Ne-ces'si-ty, s. தேவை, அவசியம், ஆ 

பத்து, குறைபாடு, கட்டாயம், HSS 

தியம்; ஆத்திரம். 



NEE 

Neck, s. sமுத்து, கண்டம், கந்தரம். 
cloth, sமுத்துக்குட்டை. 
stiff neck, (in scripture.) Sழ்ப்படி 
யாமை, முரட்டதெதனம், சொற்கேளா 
மை, வணங்காத. 

Neck'ed, a. sமுத்துள்ள. 
Neck'lace, s. அணிவடம், கோவை, ம 

ணிக்கோவை, தாழ்வடம், ஆரம். 
a cord, சர, 

Nec-ro-log'ic-al, a. மரித்தோருக்கடுத்த, 
மரணசங்கதியுரைக்றை. 

Nec-rol'o-gist, 8. we 
வோன். 

Nec-rol'o-gy, s, மரித்தோர்செய்தி, wr 

ணஅட்டவணை, 
Nec'ro-man-cer, s. பிதிர்சம்பாஷிகன், 

அஞ்சனக்காரன். 
Nec'ro-man-cy, 8. பிதிர்சம்பாஷணம், 

மோகனம், மாசாலம். 
Nec-ro-man'tic, a. அஞசனவித்தைக்கு 

ரிய, மாசாலத்துக்கடுத்த. 
Nec-ro-man’tic-al-ly, adv. அ௮கச௪னவி 

த்தையாய், மோகனமாய். 
Ne-cro'sis, s. அத்திவியாதி, எலும்புரு 

69), அன்மாமயிசம். 
in botany, கருந்தடி, ஈறா. 

Nec'tar, s. அமுதம், அமிர்தம், மதுரபா 
னம், சுதை. 

Nec-ta/re-an, m se eihebosinse 
Nec-ta’re-ous, ~ RF ல் 

Nec'tar-ed, a. அமுதமுள்ள, அழுதங்க 
லந்த. 

Nec-ta'ri-al, a தேன்மடலுக்குரிய, ம 
கரந்தத்துக்குரிய. 

Nec’ta-rine, அமுதம்போற்தித்திப் 
Nec’tar-ous, iT ‘ பான, மாதுமியமான, 

மதுரமான. 

Nec'tar-y, s. தேன்மடல், மகரந்தம், 

Need, s. தேவையானது, வேண்டியது, 
குறைச்சலானது, அவசியமானது, ௮ 
கத்தியமானது. 
as destitution, இன்மை, தரித்திரம், 

குறைவு, வறுமை, மிடி. 
Need, v. a. விரும்புதல், வேண்தெல், ந 

சசுதல், ஏட்டைப்படுதல். 
to be destitute, sரித்திரமாதல், குறை 
வு; இன்மையால் 
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Need'er, 3. கறைவுள்ளவன்; இல்லாத 
வன், அந்தரித்தவன். 

Need'ful, a. தேலையுள்ள , அவசரமான. 
Need'ful-ly, «dv. தேவையாய், அவசர 

மாய், அவசியமாய். 
Need'ful-ness, s. தேவை, அவசியம், த 

ரித்திரம், இன்மை, தாழ்ச்9ி. 
Need'i-ly, adv. கறைச்சலாய், இன்மை 

யாய், மிடியாய். 
Need'i-ness, 8. குறைவு, இன்மை, வறு 

மை, மிடி, இலம்பாடு, 
Nee'dle, s. ஊசி, GA. 

a roofing needle, கற்தூூி. 
eye of, ஊசிக்கண், ஊ௫ிக்காது. 
point of, ஊசிமுனை, ஊசிநுதி. 
darning, இழையூசி, இழைவாங். 
fish, முரல்மீன். 
full, ஊடியிற்கோக்கத்தக்கநூல். 
magnetic, sாந்தவுசி. 
maker, ஊஜக்கொல்லன். 
work, சத்திரத்தையல். 
work, as wrought cloth, Aத்ரத்தை 
யலாடை, குற்றுணி 

Need'less, a. தேவையில்லாத, அவசர 
மில்லாத, கூடாத, தேவையற்ற. 

Need'less-ly, adv. தேவையின்றி, அவ 
சரமின்றி, வீணிலே, விருதாவாய். 

Need'less-ness, s. தேவையின்மை, வீ 
ண், விறுதா, விருதா. 

Needs, adv. அவசியமாய், தேவையாய், 
வில்லங்கமாய், வேண்டியதாய். 

Need'y, a. தேவையான, வறுமையள்ள , 

முட்டுப்பட்ட, அவசியமான. 
person, வறியவன், தரித்திரன், இல் 
லோன், மிடியன். 

Ne’er, adv. (see Never.) ஒருக்காலுமி 
ல்லை, எக்காலத்துயில்லை. 

Ne-fa/ri-ous, a. தரோகமான, நிட்டோ 
மான, அட்டத்தனமுள்ள. 

Ne-fa/ri-ous-ly, adv. அரோகமாய், AL. 
டரமாய், கொடுமையாய். 

Ne-ga'tion, 5. இன்மை, எதிர்மறை. 

of a quality, மரற்றுவிடை, மறைவி 
டை, எதிர்மறுப்புவிடை. | 
of a thing, மறுப்பு. 
in logic or rhetoric, அபாவம், 

| Neg’a-tive, s. aGiwuguyeor, எதிர்ம 
றை, 
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in grammar, எதிர்மறைச்சொல். 
Neg'a-tive, v. a. மறுத்துச்சொல்லுதல். 
Neg'a-tive, a. le pia அபாவ 

மான. 
Neg'a- tive-ly, adv. எநிர்மறையாய்; இ 

ன்மையாய், எதிராய், மாறாய். 

Neg'a-to-ry, a. எதிர்க்கிற, மறுக்கிற, இ 
ல்லையென்திற, 

Neg-lect', Bs அசட்டை, பராமுகம், ப 

ராகண்டிதம்; அசண்டை, OSS cot! 
ப்பு, நிஸ்காரம். 

Neg-lect', v. a. அசட்டைபண்ணுதல், 
பராமுகமபண்ணுதல், புறக்கணித்த 
ல், இகத்தல், சிறைக்கணித்தல். 

a person or thing, விட்டநுவிதெல், 
கைவிகெல். 

Neg-lect'ed, a. செய்யாமல்விடப்பட் 
ட, புறக்கணித்த, விட்விட்ட, நெ 
கிழவிடப்பட்ட. 

Neg-lect'er, 8. qசட்டைக்காரன், புற 
க்சணிக்கெறவன், பராமுகன். 

Neg-lect'ful, a. அசட்டையுள்ள, பரா 
முகமான, விட்டவிட்ட. 

Neg-lect’ful-ly, Fes , பராமுக wn ய், 
Neg-lect'ing-ly, பராக்காய், ௮ 

சட்டையாய். 

Neg-lect'ive, a. ஏச ட்டைபண்ணுடிற, 
Neg'li-gence, s. அசட்டை, சோர்வு, ப 

ராமுகம், AFH), பராக்கு. 

Neg'li-gent, a. ஏசதியுள்ள, பராக்குள் 
- ௭, ௮சட்டையான, பராமுகமுள்ள. 

Neg'li-gent-ly, adv. அசதியாய், பராக் 
காய், ௮சட்டையாய். | 

Ne-go'tia-ble, a. 21 ன்பாடெண்ணத்த 
க்க, செல்லத்தக்க. 

Ne-go'tiant, s. உடன்படிக்கை பண்ணு 

வோன், வாக்குத்தத்தன்.. 

Ne-go'tiate, v. a. பேசுதல், நடத்துதல், 

கொடுக்கல்வாங்கல்பண்ணுதல், விற் 
பனகொள்வனவைக்குறித்துச்சம்பா 
வதித்தல், ஆலோடத்தல். 
a freight, கேள்வுபேசுதல். 
a marriage, விவாகவுடன்பாபெண் 
S50, விவாகவாக்குப்பண்ணுதல். 
for another, சரவுபேசுதல், தாவுபண் 
ணுதல், 
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Ne-g6-ti-a'tion, ‘s. கொண்டாட்டம், 
ஊடாட்டம்; tegretol 
பண்ணுகை. 

for pay, தரவு, தரகு. 
Ne-g0'tia-tor, s. உடன்படிச்கைக்கார 

ன், தரவன, ஈடுவன், காரியபாகன். 
Né’gress, s.. தத த 

பெண். 

Negro, s. scale: 
Neigh, s. sனைப்பு, அனுமானிதம். 
Neigh, v. n. en அனுமானித் 

தல். . | 
Neigh'bor, s. அயலான், அயலகத்தான், 

அயலவன், அடுத்தவன், ஏதிலான. 
Neighbor, v. 4. அடுக்குதல், ல! 

தல். 
Neigh’bor, a. 9935, இட்டிய, wv 

ன, ஏதிலான. 
Neigh’bor-hood, s. அயல், சமீபம், ௮ 

ன்னியசேசம். 
Neigh’bor-ing, a. அத்த, அயலான, & 

ட்டின, அருகான, அண்ணிய. 
Neigh’bor-li-ness, s. QடL்டுமானம், அய 

ல்த்தன்மை, அணிமை. 
Neigh’ bor-ly, a. அயலவனுக்கடுத்த, ப 

ட்சமுள்ள, ஒன்றிப்புள்ள, அயலுறி 
தீதுள்ள, கொள்கையான, ஊடாட்ட 
முள்ள. 

Neigh’bor-ly, adv. அயலவனுக்குச்சரி 
யாய், ஒன்றிப்பாய், பட்சமாய், கொ 
ள்கையாய். 

Neither, s. இரண்டுயில்லாத. 
he can neither sit nor stand, இருக் 
கவும்மாட்டான்நிற்கவும்மாட்டான். 
neither will he go, ல் 
மாட்டான். 

neither can he read, அவன்வாரிக்க 
வும்மாட்டான். 

I saw neither of them, தவ்வி 
லொருவனையுங் காணவில்லை. 

neither of them went, இருவரிலொ 
ருவனும்போகவில்லை. 

Nem, conj. மறுதலிப்பின்றி, ஒத்தமொ 
Duin, ஏகமாய். 

Ne-o-log’ic-al, a. புதிகெர்யின்னால்து 
க்கடுத்த. 

Ne-ol'o-gism, s. புதமொழிபுகுப்பு. 
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Ne-ol’o-gist, s. புத்மொழிபுகுத்து 
வோன், புதியகோட்பாடுநிறுத்துவோ 

ன், புதியனபுகுத்துவோன். 
Ne-ol'o-gy, s. புதியனபுகுப்பு, புதுமொ 

மிபுகுத்துவிதி, புதமொழிப்புகுதி, 
in theology, ௨.ரையளவையைமறுத் 
அஇயற்கையளவையைச்சாதிக்கும்ம 
தம், விஷயப்பட்டவைமாத்திரம்உ 
ண்மையென்னும்மசம். 

Né'o-phyte, s. ஒருமார்க்கத்தைப்புதிதா 
யனுசரித்தவன், வாலமானாக்கன். 

Ne-o-ter’ic, புதிய, நவமான, இ 
- Ne-o-ter'ic-al, ~ ‘ க்காலத்திலுள்ள. 
Neph’ew, s. சகோதரன்மகன், சகோத 
ரிமகன், உடன்பிறந்தார்மகன், மரு 
மகன், வழித்தோன்றல், 

Nep‘tune, s. ar@raw. 
a deity, வருணபகவான், பிப்பலன். 

Nep-ti'ni-an, a. சமுத்கிரத்துக்கடத்த, 
நீராலாதிய. 

Né're-id, s. சமுத்திரதேவி. 
Nerve, 8. sரம்பு, தாது, பரிசநாடி, இ 

லைநரம்பு. 
strength, யம், பெலன், சத்து, உரம், 
வலிமை. 

Nerve, ». a. பலப்படுத்துதல், ஸ்திரப்ப 

டுத்துதல், உறுதிப்படுத்தல். 
Nerve'less, a. பலமற்ற, பெலனகெட் 
ட, விரியற்ற, பலவீனமுள்ள. 
Nervous, 4. பலமான, நரம்புக்குறிய, ௩ 

ரம்பிலுள்ள, தடிப்பான, மரம்புக்கட் 
டான, கூச்சமுள்ள. 

Nerv'ous-ly, adv. யெலனாய், உரமாய். 
Nerv'ous-ness, 8. பெலன், உரம், வலி 

மை, ஈரம்புக்கட்டு, 
Nerv'y, a. பலத்த, வலிமையுள்ள. 
Nes'cience, s. அறிவின்மை. 
Nest, s. கூடு, குரம்பை, பதி, உறையி 

டம், இடை, படுக்கை, 
of boxes, &c., அடுக்குப்பெட்டி. 
with young birds, கூடுங்குஞ்சும். 

Nest,v.n. கூடுகட்டி யிருத்தல், உறைதல், 
LU Ch FI WL COT SO) FOV. 

Nest-egg, 8. கூட்டிலிடப்பட்ட ape. 
டை, கூட்ளெளிருக்கவிட்டமுாட் 
டை te 

Nestle, ». கூட்டிலடைத்தல், ஆதரித்த 
ல், கூட்டிலிருத்தல், வதிதல், 
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Nest'ling, 5. கஞ்ச, பார்ப்பு. 
Nest'ling, a. s=வமாய்ப்பொரித்த, கூட் 

டைவிட்டெழும்பமாட்டாத. 
Net, 8. வலை, கண்ணி, 

as device, தந்திரம், உபாயம். 
mesh of, கண், சல்லடை. 

as intricacy, க்கு. 
Net, v. a. வலைபின்னுதல் , வலைமுடிதல். 
Net, a. நேற்றியான, தய, . பவித்திர 

மான, சத்தமுள்ள, நல்ல. 
proceeds, ஆதாயம், ஈயம். 

Neth’er, a. ரான, தாழ்வான, பாதாள. 
world, பாதாளம், தமுலகம். 

Neth’er-most, a. ஆகக்கழான,; மிகப் 
பாதாளமான. 

Net'ting, s. பின்னல்வேலை. 
Net'tle, s. srா@ சொறி, கண்டூதி, I 
Net'tle, ». a. எரிச்சலாக்குதல், கோபப் 

படுத்துதல், சுணைக்கச்செய்தல், அழ 
ற்றுதல், தினவெழுப்புதல்., 

Net'tler, s. கோபம்மூட்டுகறெவன், எரி 
ச்சற்படுத்துவோன். 

Net'-work, s. வலைப்பின்னல், பின்னல் 
வேலை,சாலகவேலை, சல்லடைவேலை. 

Neu-ral’gi-a, 
Neu-ral’gy, 
Neu-rol'o-gy; 8. உடல்நரம்புக்கூறு, ப 

ரிசகரம்புவித்தை. 
Neu-rot’o-my, 8. sரம்புகூறுபடுத்தும்வி 

தி, ஈாடியியல்பறிறூல். 
Ned'ter, a. பட்சபாதமற்ற, மத்தியபட் 

சமான, SLOWS, பாரபட்சமற்ற. 
gender, அஃறிணைப்பால். 
verb, தன்வினை, செயப்படுபொருளி 
லிவினை. 

Ned'tral, s. மத்தியபட்சன், தடஸ்தன். 
Ned'tral, a. மத்தியபட்சமான, தடஸ்த 

மான, நடுநிலையுள்ள. 
indifferent, உபேட்சையான. 
person, தடஸ்தன், பாரபட்சமற்ற 
வன், Bacar. 

Nei'tral-ist, s. sநிவன், மத்தியபட் சன். 
Neu-tral’i-ty, 8. தடஸ்தம், நடுவுநிலை. 
Ned'tral-ize, v. சன்மையழித்தல், சத்து 

க்கெடுத்தல். 
Ned’-tral-iz-er, 8. சத்துக்கெடுப்போன். 
Net'tral-ly, adv. நடுநிலையாய், யொது 

வாய் ஒருபக்கத்திலுஞ்சேராமையாம். 
VS. 

8. & நரம்புநோ, காடிவலி. 
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Never, adv. ஒருக்காலுயில்லை, 
போதுமில்லை. 

Nev-er-the-less', adv. அதிலும், ஆனாலு 
ம், ஆயினும், என்றாலும், அப்படியி 
Ges. 

New, adv. sawrer, புதிய, புதினமா 
ன, வாடிக்கைப்படாத, HT SOT WIE. 

comers, புதியவர், வம்பலர், அதிதிக 
ள், விரும்தர். 
land, புதுக்கக்கண்டதேயம், புதுத்த 
ரை, புதுநிலம். 
moon, பூருவபக்கப்பிரதமை, பூருவ 
பக்கப்பாட்டியமி, அமாவா9. 

New-fan'gled, a. sவமாயுண்டெண்ணப் 
பட்ட, தூதனமாக்கப்பட்ட, புதிதா 
க்கப்பட்ட. 

New-fash’ion-ed, a. புதுக்கேலமான, 
அதனகோலமான. “en 

New'ish, a. zசற்றுப்புதிதான. 
Newly, adv. புதுக்க, ஈவமாய், புதிதாய். 
New-mod'el, ». a. புதுப்பித்தல், புதுக் 

கோலஞ்செய்தல், ஈவமாக்குதல். 
New'ness, 8. புதுமை, நவம். 
News, 8. புதினம், நூதனம், செய்தி, ௪ 

ங்கதி, சமாச்சாரம், வர்த்தமானம், வி 
௫த்தாந்தம், சமாதேயம். 
bad, அற்சரிதம், அற்செய்தி. 
carrier, தூதன், சாரணன், செய்தி 
கொண்டுபோவோன். 
good, சுவிசேஷம், ஈகற்சங்கதி, op 
செய்தி, சோபனசெய்தி. 
monger, புதினச்செய்திசொல்லு 
வொன், நதனசங்கதிகாரன். 
paper, புனெக்கடுதாசி, சமாச்சாரபத் 
திரிகை, சங்கதிப்பத்திரம். 

Newt, 8. பல்லவி, கெவுளி, கோகிலம், பு 

New’-yéar, வருஷப்பிறப்பு, 
New’-year’s-day, Mi & வருஷசங்கிரமம். 
Nex’i-ble, a. இணைக்கப்படக்கூடிய, பி 

ன்னப்படக்கூடிய. 

Next, 4. அடுத்த, அருகான, அயலான, 
மற்றைய. 
person, அததெதவன, மற்றையவன், 

அடுத்தாள். 
place, அயல், அருகு; அயற்றானம், 
அண்மை, 

ஒரு 
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Next, adv. அடுக்க, அயலில், அடெத்தமு 
றையில். 

to that, அதற்கடுத்தாப்போல, அய 
லாக. 

Nib, 8. பறவையலகு, சச்சு. 
as point, தணி, கூர், அக்ரம், பூ. 

Nib'bed, a. கூருள்ள, அனியுள்ள. 
Nib'ble, s. அரிக்கை, நன்னுகை. 

Nib’ble, v. a. அரித்தல், ஈன்னுதல், கோ 

அதல், கொறித்தல். 
Nib'bler, s. அரிப்பது, ஈன்னுவோன். 
Nib'bling, s. அரிப்பு; கொறிப்பு; ஈன் 

னுகை, கறிப்பு. 
Nice, a. நெற்றியான, உசிதமான, Os 

ட்டியான, சித்திரமான, சிறப்பான. 
work, அணுக்கமானவேலை, அண்ணி 
யவேலை, சத்திரவேலை. 

Nice'ly, adv. இட்டமாய், நாகரீகமாய், 
அட்பமாய், நேர்மையாய், அண்மை 
யாய், சிறப்பாய், சீர்மையாய். 

Nice'ness, நேர்மை, கெட்டி, நுண் 
Ni'ce-ty, tl நிதார்த்தம், அணுக் 

கம், சீர்மை; விழுமம் 
niceties, அதிரசவர்க்கங்கள், இனித்த 
பண்டங்கள். 

Niche, s. குகை, குழாய், மூலை, குடா, 
சுவரறை, மாடம். 

Nick, s. சமுத்திரதேவன், சமுத்திரஅதி 
காரி, பிப்பலன், வருணன். 
of time, தற்சமயம், பொறுப்பானவே 

ளை, இறவு. 
as notch, எண்குறிகாட்டும்வெட்டு, 
எண்குறிப்பு, புள்ளி. 

Nick, v. a. தற்சமயத்திற்செய்தல், இ 
டைசெரிந்துசெய்தல். 

Nick’er, s. Sருடச்சமயம்பார்ப்போன். 

Nick'name, s. வசை, வக்கணை. 

Nick’name, v. a. வக்கணைதரித்தல், ar 
arOshssa, பட்டந்தரித்தல். 

Nic'tate, v. a. இமைவெட்டுதல். 
Nic-ta’tion, s. இமைவெட்டுகை. 
Nid'u-lant, a. கூட்டிலேதிடக்திற. 

Nid-u-la'tion, s. கஞ்சுகள்கூட்டிலேதி 
டக்கிறகாலம். 

Ni'dus, s. கூடு, குஞசுறை., 
Niéce, s. சகேோதரன்மகள், - சகோதரியி 

ன்மகள், உடனபிறந்தார்புத்திரி. , 
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Nig'gard, s. உலோபி, இடுக்கி, பிசுன 
ன், கருபணன், உலுத்தன், பிசனி., 

Nig'gard, a. பிசுனமுள்ள, உலோபமு 
ள்ள, கையிறுக்கமுள்ள. 

Nig’gard-ish, a. பிசுனமுள்ள, உலோ 
பமுள்ள, கையிறுக்கமான. 

Nig'gard-li-ness, s. பிசுனத்தனம், ௨ 
லோபக்குணம், சக்கெனவு. 

Nig’gard-ly, a. sையிறுக்கமான, Seer 
முள்ள, உலோபமுள்ள., 

Nig'gard-ly, adv. கையிறுக்கமாய், பிசு 
'னமாய், உலோபமாய். 

Nigh, a. சமீபமான், இட டமொனமுள்ள, 
' உரித்தான, அடுத்த. 

Nigh, adv. சமீபமாய், இட்ட, அடகெக, 
அயலாய், அணுமையாய். 

Nigh'ly, adv. Aட்மொனமாய், அயலாய். 
Nigh'ness, 8. சமீபம், அண்மை, இட்டு 

மானம். 
Night, s. இரவு, இரா, JA, அல்,அல்கல். 

cap, இராத்தொப்பி, 
fire, கொள்ளிவாய்ப்பேய். 

last, நேற்றிராத்திரி, நேற்றிரவு, போ 
னராத்திரி. 
to-night, இரவைக்கு, இன்றிராத்திரி 
க்கு. 

time, இராக்காலம், நித. 
vision, கனா, தரிசனம், சொப்பனம். 
watch, இராக்காவல், சாமம். 

as ignorance, அகGுGானம். 

as death, மாறித்திரை. 
Nightfall, s. சrாயங்காலம், மாலைப்பொ 

GI, அஸ்தமனம். 
Night'dress, இராஉடை, நிசாவஸ் 
Nightgown, sb திரம். 
Night'-hawk, 8. இராக்குருவி. 
Night'in-gale, s. இராப்பாடிக்குருவி 
Nightly, a. இரவுதோறுமுள்ள. 
Nightly, adv. இராவில், இராவுக்ரொ, 

இரவுதோறும், இராவோடிரா. 
Night'mare, 8. அமுக்கன். 
Night'-walk-er, 8. நித்திரையிலெழும் 

பிகடக்கெவன், இராச்சோரன், நிசா 
சான். 

Ni-gres'cent, a. sறுப்பாகிறு, கருமை 
கொள்ளுறெ. 

Ni-hil'i-ty, s. இன்மை, குனியம், ஒன்று 
மில்லாமை. 
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Nim'ble, a. சுறுக்கான,கெதியான jane 
அப்புள்ள, விரைவுள்ள , அரிதமுள்ள. 
person, வேதி, துரிதக்காரன்.. 
witted, £க்ரெபுத்தியுள்ள. 

Nim'ble-ness, s. சறுசறுப்பு, விரைவு, 
கெதி, சறுக்கு, சீக்கரம், வேகம். 

Nim’bus, s. sதிர்முடி, சுடர்முடி. 
Nim'bly, adv. சறுக்காய், சுறுசறுப்பா 

ய், விரைவாய், அள்ளாட்டமாய். 
Nine, a. ஒன்பது, நவ, ஒன்பான். 

fold, ஒன்பதுமடங்கு, கவமடங்கு. " 
hundred,தொள்ளாயிரம்,தொளாயிரம் 
score, நூற்றெண்பது. 

Nine’-pins, s. sவதாயம். 
to play, ஈவதாயமாடுதல், ஈவதாயமு 
ச்சுதல். 

Nine'teen, a. பத்தொன்பது. 
Nine'teenth, a. பத்தொன்பதாம். 
Nine'ti-eth, a. தொண்ணுராம். 
Nine’ty, a. தொண்ணுறு. 
Nin’ny, s. கிருமூடன், பேதை, மடன். 
Ninth, a. ஒன்பதாம், 
Ninth'ly, adv. ஓஒன்பதாவதாய். 
Nip, 8. கள்ளு, அள்ளு. 

as blast, ஊறு, நா, Sway. 
Nip, v.a. அரிதல், இடக்குதல், கிள்ளு 

தல், அள்ளுதல். 

to blast, sசறுக்கணிக்கச்செய்தல், Su 
த்தல், ஈறாப்பிடிக்கச்செய்தல். 
off, கறுக்குதல். 
as wind, &c., உதிர்த்தல். 

Nip’pers, 8. இ, சிறுகுறடு. 
Nip’ ping-ly, adv. குத்திரமாய், கடஞ்சொ 

ல்லாய், சுட, சுுசொல்லாய். 
Nip'ple, s. முலைக்கண், முலைமுகம், மு 

லைக்காம்பு, சிலீமுகம், குசுகம். - 
Nit, 8. i, இலீகை, ௩முடு. 

of flies, ஈர், ஈப்பி. (மயிர. ) 
Ni'ten-cy, 8. பிரகாசம், பிரபை, சோதி. 
Ni'ter, வெடியுப்பு, வெடிலுப்பு, ய 
Nitre, ரல் பொட்லவெப்பு. 
Ni'tid, a. பிரகாசமான, சோதியுள்ள. 

as gay, உல்லாசமான. 
Nitrate, s. வெடியுப்புவர்க்கம். 
Nitric, a. வெடி.யுப்புள்ள, வெடிலுப்பு 

த்தங்கிய. | 
acid, வெடியுப்புத்திராவகம், யோத 
கம், 'அக்சனிரீர், 
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Vtro-gen, s. உப்புவரயு. 
Nrtrous, a. வெடியுப்புப்பொருந்திய. 
Nitry, a. வெடியுப்புக்குரிய. 
Nit'ty, a. ஈர்நிறைந்த. 
Niv'e-ous, a. இமமுள்ள, இமத்திவலையு 

ள்ள, உறைந்தபனியுள்ள. 
NS, adv. இல்லை, அல்ல, இன்று, அன்ற. 

there is no more, இனியில்லை. 
come no more, இனிவராதே. 
notrustthere ,இதில்ஈம்பிக்சையில்லை 

No-bil'i-ty, 8. உயர்குலம், பிரபுத்தனம், 
மகத்துவம், ஆதிக்கம், குலத்துங்கம். 

No'ble, s. தலைமகன், பிரபு, குலமகன். 
as coin, ஓர்நாணயம். 

Noble, a. மேன்மையான, மேம்பாடா 
ன, சாதித்தலைமையுள்ள. 

No’ble-man, 8. த’oைமகன், பிரபு, பட்ட 
ப்பிரபு, பெருமகன், குலோத்துங்க 
ன், பெருமான், மேன்மகன். 

No'ble-ness, s. அபிமானம், மகத்துவம், 
பெருந்தகைமை, மாண்பு; மாட்சி 
மை, குலோத்துங்கம். 

No-bless', s. கலாதிக்கர், மேன்மக்கள். 
No'bly, ade. பெஜுனமையால், OB ce wet 

மையாய், uTTéBowiunis, றெப்பாய். 
No'bod-y, s. ஒருவருமில்லை. 
No'cent, a. கேடுள்ள, சேதமுள்ள, குற் 

றமுள்ள, ஈட்டமுள்ள. 
Noc-tam-bu-la'tion, s. Aித்திரையிலெழு 

DIG EMS, கனவுகண்டெழும்பிந 
டக்கை. 

Noc-tam'bu-list, s. Aித்திரையிலெழும்பி 
நடக்கிறவன். 

Noc’tu-a-ry, 5. இராகடபடிக்கை, இரா 
வருத்தமானம். 

Noc-turn’al, a. இரவுக்கடுத்த, இராவி 
லுள்ள. 

pollution, தாதுட்டம், இந்திரியச்சி 
தைவு. 

Noc'u-ous, a. தங்கான, தமையுள்ள. 
Nod, s. தலையசைப்பு, சரக்கம்பம், இர 

க்கம்பனம், சிரச்சைகை. 
Nod, v. n. ரக்கம்பம்பண்ணுதல், Ar 

EDFEDOESENL_ AEA, தலையசைத்தல், 
from drowsiness, நித்திரையாற்றலை 

_ அங்குதல். 
Nod'ding, 8. நித்திரை SMAGFOS, தலைத் 

தூக்கம். 
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Nod'ding, a. தூங்குற, 
Nod'dle, s. sலை. 
Noddy, s. பேதை, முட்டாள், பாமர 

ன், DS cores. 
a fowl, ஒர்பட் @. 

Node, s. முடிச்சு. 
in astronomy, sworeHGrnéG, பா 
தம், சதுலிபாதம், விசுவம், சூரியன் 
அயனவரியைக்கடக்குமிடம். 
ascending, இராகு, கரும்பாம்பு, உத் 
தரம், சாயாக்கிரகம். 
descending, கேது, செம்பாம்பு, சா 
யாச்கிரகம். 
in dialing, சங்குத்துவாரம், கடிகார 
வூசித்துவாரம். 

in surgery, லிக்கம், கட்டி, இட். 
No-dose’, a. முளியுள்ள, கண்ணுள்ள, 

கணுவுள்ள. 

Nod'u-lar, a. sணுவுக்குரிய. 
Nod'ule, s. sa, முளி, கண். 
Nog’gin, s. மரக்கண்ணம்; மரப்பாத்தி 

ரம், மரப்பத்தல். 
Noise, 8. இரைச்சல், கூக்குரல், சத்தம், 

ஆரம்பம், தொனி. 
great, அமளி, ஆரவாரம். 
of people, சந்தடி, குழப்பம். 
of the ocean, கோஷ்டம். 
as complaint, ஓலம், முறையிடு, 

Noise, v. பரப்புதல், பிரசித்தப்படுத்தல் , 
இரைத்தல், தொனித்தல். 
to spread a complaint, யெரும்பிரா 
அப்பண்ணுதல். 

Noise'ful, a. இரைச்சலுள்ள. 
Noise’less, @. அமைதியான, இரைச்ச 

லற்ற, சத்தமில்லாத. 
Nois'i-ly, adv. இரைச்சலாய், ஆரவாரமா 

அமளியாய், அமலையாய். 
Nois'i-ness, 8. ஆரவாரம், கம்பலை, கலக 

ம், கலாதி, அமலை, Spoon. 
Noi'some, a. சகக்கேடான, சுபமற்ற, 

கெட்ட,ாற்றமுள்ள, அற்கந்தமுள்ள, 
Noi'some-ly, adv. கேடாய், துற்கந்தமு 

oho len சுகவீனமாய். 
Noi'some-ness, 8. sாற்றம், ஒக்களிப்பு. 
Nois'y, a’ இரைச்சலான, கலாதியுள்ள, 
 அமலையான, ஆரவாரமுள்ள. 

No'lens-vo'lens, adv. வெண்டும்வேண் 

டாமையாய்,வேணும்வெணாமையாய். 



NON 

No-li'tion, s. மvனவினம், வெறுப்பு. 
Nomad, s. கோபாலன், கோவர்த்தன 

ன், கோவலன், இடையன், 
No-mad'ic, a. கோபாலனுக்குரிய. 
No'man-cy, s. பெயர்களினதலமுத்தி 

னற்குறிசொல்லும்வித்தை. 
No'men-cla-tor, s. srமwsதாரணயிடுவோ 
ன, ஈநாமங்குறிப்போன். 
No'men-cla-ture, s. பெயர்வழியகராதி, 
நாமஅட்டவணை. 

Nom/in-al, a. sாமத்துக்குரிய. 
Nom'in-al-ly, adv. யெயர்மாத்திரமாய், 

பெயரால். 
Nom/in-ate, v. a. பெயர்கூறுதல், நாம 

ந்தரித்தல், பெயர்சொல்லுதல், பெய 
ரிடுதல். 

Nom-in-a'tion, s. குறிப்பு; பெயர்குறி 
ப்பு, Burd cy. 

Nom'in-a-tive, s. எழுவாய், கருத்தா, வி 
னைமுதல், எழுவாய்வேற்றுமை. 

Nom/in-a-tor, s. பெயாகூறுவோன். 

Nom-in-ee’, s. sாமஞ்குட்டப்பட்ட 
வன. 

Non, adv. (negative prefix.) எதிர்மறை 
யைக்காட்டுமுதலடைமொழி. 

Non-a-bil’i-ty, s. தத்துவமின்மை, ௮௪ 
சத்துவம், கூடாமை. 

Non’age, s. இளவயசு, இளம்பிராயம், 
சிறுவயசு,; தன்னிட்டமில்லாவயசு, 
அபக்குவகாலம். 

Non'a-gon, 8. sவகோணமுள்ளது. 
Non-ap-péar'ance, s. தோற்றாமை, வெ 

ளிப்படாமை. 
Non-at-tend'ance, 8. வராமை. 

Non-com'mit-tal, 8. இரண்டுக்குற்றஎ 
ண்ணம், இருமனம். 

Non-com-pli’ance, s. இணங்காமை, 
பின்னிதம், தக்கடி, வசப்படாமை. 

Non-com'pos-men'tis, 8. பேதை, மட 
ன், அறிவீனன், புத்திமினன். 

Non-con-duct'ing, a. கொண்டுபோகக் 
கூடாத, வாங்காத. 

Non-con-duct'or, s. உறிஞ்சாவஸ்து, 

வாங்காவஸ்து. 
Non-con-form'i-ty, s. ஒதீதிராமை, இ 

ணங்காமை, ஒவ்வாமை. 
Non’-de-script, s. விரித்துரைக்கப்படா 

தது. 
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Non'-de-script, a. சொல்லப்படாத, கு 
Buns. 

None, a. ஒருவருமில்லாத, ஒன்றுமில் 
"OUTS. 

Non-en'ti-ty, அபாவம், குனி 
Non-ex-ist'ence, ™ த ஈாஸ்திகம், 

பரிச்சேதம், பாழ். 
Non-es-sen'tial, s. விசே மின்மை, ௮ 

பபிரதானம், தேவையின்மை. 
None'such, s. ஒப்பற்றது, நிகரற்றது, ம 

காதிறந்தது, உத்துங்கமானது. 
Non-im-port-A'tion, 8. இறக்குமதிவில 

EGOS, 
Non-im-port'ing, a. இறக்குமதிவிலக் 

கான. 
Non-ji’ror, s. இராசாவுக்குடன்படிக் 

கைசெய்யமறுப்போன். 

Non-ob-serv'ance, s. கைக்கொள்ளா 

மை, அஙசீகரியாமை. 
Non-pa-riel’, s. அதியுச்சிதம். 

in printing, ஒரினஅச்செழுத்து. 
Non-per-form'ance, s. செய்யாமை, செ 

WISI (Lp LO. WITOLD» 
Non'plus, s. இலாசடி, தொந்தரவு, ம 

லைப்பு. 
Non'plus, v. a. sலக்குதல், தொந்தரவு 

பண்ணுதல், சிக்குப்பண்ணுதல். 

Non-re-sem'blance, s. பேரன்றிராமை, 
வேற்றுமை, வேறுபாடு, ஒவ்வாமை. 

Non-res'i-dence, s. பரதேசவாசம், சய 

வாசத்திலிராமை. 
Non-res'i-dent, s. ஆறாடி, நாடோடி, 

பரதேசி, அன்னியவாி 
Non-res’i-dent, a. பரதேசப்பட்ட, ௬ 

யவாசத்திலிராத. 
Non-re-sist'ance, s. இணக்கம், எதிரா 

மை, லவிரோதியாமை. 
Non-re-sist'ant, a. souைசொல்லாத, இ 

. ணங்கிய, இணக்கமான. 
Nonsense, s. பைத்தியம், புத்தியீனம், 

பிதற்று, அனர்த்தம், 
Non-sens'ic-al, a. ஏனர்த்தமான, வீணா 

ன, பைத்தியமான. 
Non-sens’ic-al-ly, adv. புத்தியீனமாய், 

வீணாய், அனர்த்தமாய், பிதற்றாய். . 
Non-sens'ic-al-ness, s. புத்தியீனம். 
Non'siit, s. வழக்குத்தள்ளூண்கை., 

1 Non'siit, v. a. வழக்கைத்தள்ளுதல், 



NOS 

Nook, s. ep%, இடுக்கு, குடா. 

Noon, மத்தியானம்,. ஈண்பக . 0: Sees 
Noon'day, ¢ ல், உச்சிப்பொழுது, ௨ 

ருமம், ஈடுப்பகல். 

Noon'ing,s. மத்தியான இளைப்பாறுகை, 
உச்சிவிடுதி, 

Noon'tide, 8. மத்தியானம், நபப்பகல். 
Noose, s. தடம், சுருக்கு, உருவுதடம், 

கண்ணி, 

Noose, v. a. தடம்முடிதல், கண்ணியில 
கப்படுத்தல், தடத்தில்மாட்டல். 

Nor, con. இல்லை, அல்ல. . 

neither Inor you, ீயுமல்லநானுமல்ல. 
neither I nor you can do it, fீயாகுத 
ல்நானாகுதலதைச்செய்யக்கூடாது. 
nor eye hath seen nor ear heard, « 

ண்கண்டஅமில்லைக்காதுகேட்டதுமி 
ல்லை. 
nor would he read, வrாக்கவுமாட் 
டான். 

Nor'mal, s. இலம்பம், ரேர்கோணம். 
school, மூல்பாடக்கழகம். 

North, s. வடக்கு, வடதிசை, உத்தரம். 
east, வடடழெக்கு, ஈசானமூலை. 
easterly, வட கீழாய், ஈசானமாய். 
west, வடமேற்கு, வாயுமலை. 
western, வடமேற்கான. 

pole, உத்தாதுருவம், வடதுருவம். 
star, அருவன. 

wind, வாடை, வடகந்தை, வடகால். 

North, a. வடக்கிலுள்ள, உச்தரத்திலு 
ள்ள, வடதிசையிலுள்ள. 

North’er-ly, a. வடபாலான, வடக்க 
டைந்த, உத்தரபட்சமான. 

North'ern, a. wi, உத்தர. 
North'ward, adv. வடக்காய், உத்தரதி 

க்கைநாடி, உத்தரதிசையாய். 

Nose, 8. மூக்கு, நாசி, அண்டம். 
a Roman nose, Aளிமூக்கு, காக்காய் 
மூக்கு, வக்ரதுண்டம். 
sharp, கூர்மூக்கு, நீண்டமூஞ்சி. 
of a bellows, &c., அருத்திமூக்கு. 
of a pitcher, கொண். 
to speak through, s7rAயாற்றொனிக் 

கப்பேசுதல், குணுகுணுத்தல். 
to blow the nose, £ந்துதல். 

Nose, v. a, மோத்தல், மணத்தல், 
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Nose'bleed, s. இரத்தபீனசம். 
a plant, ஒர்பூண்டு, 

Nose'gay, s. செண்டு, பூஞ்செண்டு, 
Nose’-jew-el, s. மூக்கணி, மூக்குத்தி. 

for the middle, AA, தொங்கணி, 
| for the side, மூக்குத்தி, 
Nose'less, a. மூக்கற்ற. 
No-sol'o-gy, 8. கணபாடல், பிணியில 

SE COLD, 
Nos'tril, s. sr, sராசித்துவாரம். 
Nos'trum, 8. அந்தரங்கஅவுவ£தம். 
Not, ad. இல்லை, அல்ல, இன்று, அன்று, 
No'ta-ble, a. விதசக்கத்தக்க, பெயர்பெ 

ற்ற, சறெப்புள்ள, அதிசயப்படத்தக்க, 
பெயர்போன, £ர்த்தியுள்ள. 
to be notable, பெயர்கொள்ளுதல், S 
ர்த்திபெறுதல். 

No'ta-ble-ness, 8. Sர்த்தி, பேர், பிரஸ் 
தாபம், பிரபலம், 

No'ta-bly, adv. மேன்மையாய், விதப் 
பாய், அதிசயமாய், விஜத்திரமாய். 

No-ta'ri-al, a. Aரயசாதனகரானுக்குரிய. 
No'ta-ry, 8. சரயசாதனக்காரன், சாசன 

பத்திரகாரகன். 
No-ta'tion, s. குறிப்பு, கருத்து, எண்கு 

றிப்பு; முறை, எண்தானம். 
Notch, s. புள்ளி, தற்று, வெட்டு, 

in mountains, மலைக்குள்வழி, கண 
வாய், மலையின்சங்கட பாதை. 
in carpentry to receive or rest an- 
other timber, sகமுக்துப்பொழி, ௪ம் 
அவாய். 

Notch, v. a. புள்ளிவைத்தல், இறுதல், 
வெட்டுதல், கண்ணறையாக்குதல். 

Note, s. (as sign,) குறிப்பு, அடையாள 
ம், குறி. 
long, நெட்டிசை. 
short, கGுற்றிசை. 
as billet, sைச்சட்டு, FO, திருமு 
கம், முடங்கல். 
as reputation, ர்த்தி, பெயர், புகழ். 
as notice, heed, அறிவிப்பு. 

the seven of the gamut, ௪த்தசுரம், ச 
ரளி, சுருதி, ச-ரி-க-மஃ-பஃத-நி, 
any one of the seven, சரம், சதி, 
in a book, புறனடை, 
of hand, கைச்சார்த்து, கைச்£ீட்டு, 
செல், நாணயச்£ட்டு, 



NOT 

Note, ». a. விதத்தல், குறித்தல், புள்ளி 

வைத்தல், எழுதிவைத்தல், அவதானி 
தீதல். 
down, குறித்துவைத்தல், எழுதிவைத் 
தல். 

Note'-book, s. Sாபகக்குறிப்புப்புத்த 
கம், குறிப்பேடு, 

Noted, a. குறிக்கப்பட்ட, விதக்கப்ப 
ட்ட, பெயர்போன. 
thief, குறித்தகள்வன்; பெயர்போன 
கள்வன், தீர்க்தகள்வன். 

Not'ed-ly, adv. விதப்பாய், குறிப்பாய். 
Not’ed-ness, s. பெயர்பெற்றிருக்கை, 

தீர்த்திபெறுகை, மேன்பாடு, 

Not'er,s. ஞாபகக்குறிப்பெழுதுவோன். 

Note'-wor-thy, a. Qந்திக்கவேண்டிய. 

Noth’ing, s. ஒன்றுயில்லை, குனியம், இ 
ன்மை, இல்பொருள். 

Noth'ing-ness, 8. இன்மை, பாழ், குனி 
யம், வெறுமை. 

Notice, s. எண்ணிக்கை, ர்க்க, 
ரொக்கம், பார்வை. 
funeral, இழவோலை, சாச்செய்தி, 
given, அறிவிப்பு, அறிக்கைப்பத்திர 
ம், விளம்பரம், பிரசித்தம். 

No'tice, ». a. குறித்தல், அறிவித்தல், 
தன்பால். 

NO'tice-a-ble, a. அவதானிக்கப்படத்த 
க்க, குறிக்கத்தக்க. 

No-ti-fi-ca’tion, s. அறிச்கைப்பத்திரம், 
கூறுகை, பிரசித்தம். 

No'ti-fy, v. a. அறிவித்தல், சொல்லுதல், 
சாற்றுதல், கூறுதல். 

No'tion, s. எண்ணம், நினைவு, கருத்து, 
குறிப்பு, நிதானம், நினைப்பு. 
as tenet, கோட்பாடு, அனுசரிக்கும் 
விதி. 

No'tion-al, a. லீண்தோற்றமான, வீண் 
நினைவுள்ள, மனோரதியமான. 

No'tion-al-ly, adv. ovனாரதியமாய், ம 
னத்தோற்றமாய், எண்ணமாய். 

No'tion-ist, s. vSwனோரதியன், வீண் எண் 
ணங்கொண்டவன். 

No-to-ri’e-ty, s. ர்த்தி, Shai புகழ், 
பிரபலியம். : 

No-to'ri-ous, a. பெயர்போன, ர்த்தி 
யான, பராசியமான, பிரசித்தமான. 
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No-to'ri-ous-ly, adv. &ர்ச்தியாய், து 
லியமாய், பராசியமாய். 

No-t6'ri-ous-ness, 8. கர்சதத்தவம், டி 
ரபலியம். 

Not-with-stand'ing, conj. ஆகிலும், ஆ 
யினும், எனிலும், எப்படியிருந்தாலு 

ம், அதுவுமல்லாமல், என்றாலும், ௮ 
லலாமலும. 

Nought, s. (see Naught.) இன்மை, வெ 
அமை, குனியம். 

Noun, 8. பெயர்ச்சொல், பெயர், எழு 
வாய். 
abstract, கணப்பெயர, பண்புப்பெ 
யா. 
collective, or of multitude, கwஉப் 
யெயர், கூட்டப்பெயர், 
common, பொதுப்பெயர். 
proper, இயற்பெயர், சிறப்புப்பெயர். 
verbal, தொழிற்பெயர், வினைப்பெ 
யா். 

Nour'ish, v. a. போஷித்தல், ஆகாரங் 
கொடுத்தல், ஊட்கெல், ஆதரித்தல், 
காத்தல், வளர்த்தல், பராமரித்தல், ப 

யிற்றுதல், கற்பித்தல். 
at the breast, முலைப்பாலூட்டுதல், 
தனனியமூட்டல். 

Nour'ish-a-b.e, a. வளர்க்கக்கூடிய, 
போஷிக்கக்கூடிய. 

Nour'ish-er, s. வளர்ப்போன், போ 
கன், பாலனன். 

Nour'ish-ing, a, 201." OS)m, வளர்க்கிற, 
செழிப்பிக்கத்தக்க,புஷ்டியாக்கு Gp. 

Nour ish-ment, s. ஆகாரம், போசனம், 
Ged aes ee தெளிவிப்பது, Osan 
ழுப்பிப்பது. 

Nov'el, s. கட்டுக்கதை, புதுக்காரியம், 
அதனகத்தியம், கற்பிதகத்தியம். 

Nov'el, a. புதிய, புத, நவமான, அபூ 
ருவமான. 

Nov’el-ism, 8. புதுமை, நூதனம். 
Nov'el-ist, 5. aதனன் , கற்பிதகத்தியன். 

as writer of novels, புரரணிகன், புதி 
னமெழுதவோன், அரதனக்கதையெ 
ழுஅவோன். 

Nov’el-ty, s. siதனம், புதுமை, பத 
ம், ஈவசம்பவம். 

No-vem’ber, s. srரர்த்திகைமாதம், கார்த் 
திகை, விருச்சிசமாதம். 
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No-ven'ni-al, a. ஒன்பதாம்வராடார்த. 
Noviice, 8. புதியவன், வாலமாணாக்கன், 

கிறிஸ்தசபையிற்புதிதரயமைந்தோ 

ன், அதிதி 
No-vi'tiate, s. sவாப்பியாசசாலம், வித் 

தியாரம்பம், அதிதி. 
Now, 8. இச்காலம், தற்காலம், நிகழ்கா 

லம், இச்சணம். 
Now, adv. இப்பொழு, இந்மேரம், இ 

வ்வேளை, இக்கணம், இக்காலம். 
and then, இடையிடையே, அடிக்க 
டி, ஊடேயூடே, இடையிட்டு, 

Now'a-days, adv. இந்நாட்களில், இக் 
காலத்தில். 

No'way, எவ்விதத்திலுமில்லை, 
No'ways, on | ஒருவிதத்திலுமில்லை, 
No'wise, கூடாஅ. 

No'where, adv. ஒரிடத்திலுமில்லை, எங் 
குமில்லை. 

Noxious, a. கெட்ட, தீங்கான, கேட் 
டைவருவிக்கிற, விஷமுள்ள, கேடு 
ள்ள, ஈட்டமுள்ள. 

Nox'ious-ly, adv. கேடாய், தீங்காய். 
Nox'ious-ness, s. திங்கு, கெடு, விஷம். 
Noz'zle, 8. மூக்கு, நாசிகாக்கிரம், அ 

ணி, அதி, அக்கிரமம். 
Nu-bif'er-ous, a. மேகத்தையுண்டேபண் 
sm 8m, மொய்ப்புச்கட்டுநெ, 

Ni'bil-ate, v. a. மந்தாரம்பொடுதல், ம 
ப்புக்கட்டுதல். 

Na'bile, a. விவாகபக்குவமான, பிராய 
மான, சமைந்த, தெருண்ட. 

Ni'bil-ous, a. மந்தாரமான, மொய்ப்பு 
க்கட்டுதிற, முதகில்படர்ந்த. 

Nu-cif'er-ous, a. வித்திலிருந்துண்டா8ி 
ற, பீசாங்குரமான, உற்பீசமான. 

Na'cle-us, s. பருப்பு; கொட்டை, ep 
லம், காரணம், அங்குரம். 
of a comet, வால்வெள்ளியின்தலை. 

Nu-da’tion, s. நிருவாணமாக்குகை,. 6 
க்கனமாக்குகை. 

Nide, a. நிருவாணமான, நக்கனமான. 
Nudge, v. a. முழங்கையாலிடித்தல், பு 

யத்தால்தாக்குதல். 
Nu'di-ty, s. நிருவாணம், ஈக்கனம். 
Nu-gac’i-ty, s. Sear, விழல், விருதாப் 

பேச்சு, பலனில்லாப்பேச்சு, பயன். 
படாமொழி. 
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Nu-ga’tion, s. விருதாலாக்குகை, அற் 
பமாக்குகை. 

Ni’ga-to-ry, a. அற்ப, அனர்த்த, வீணான, 
விருதாவான, பலனற்ற,, பயனற்ற. 

Nii’sance, தொல்லையுள்ளது, GU 
Nu'sance, f t டழுள்ளது, தொந்தரவு, 

அலட்டு, அலுப்பு, சோலி 
Null, ». a. அழித்தல், ஒழித்தல், நாசப் 

படுத்தல். | 
Null, 4. குனியமான, பெலனற்ற, சத் 

தில்லாத, செல்லாத. 
Nul'li-fi-ed, a. அழிக்கப்பட்ட. 
Nul'li-fi-er, s. அழிப்போன். 
Nul'li-fy, v. a. குனியமாக்குதல், அவ 

மாக்குதல், அழித்தல், பெலன்குறை 

தீதல், தத்துவங்குறைத்தல், ௪த்துவா 
ங்குதல். 

Nul'li-ty, s. குனியம், தத்துவக்குறைவு, 
இன்மை, அபாவம். 

Numb, ». 4. விறைக்கப்பண்ணுதல், தி 
மிரேறப்பண்ணுதல். 

Numb, a. திமிரான, விறைப்புள்ள, மந் 
தமான, மரத்த, 
to be numb, திமிர்த்தல், விறைத்தல், 
WIFE. 

Num’ber, s. சணக்கு,; இலக்கம், எண். 
in grammar, பரல். 
large numbers, பெருங்கணக்கு, திர 
ள், வெகுத்துவம், அனேகத்தவம். 
in poetry, செய்யுளலங்காரம், செய் 
யுட்டொடை. 

Number, ». a. எண்ணுதல், கணக்கிடு 

தல், அளவிதெல், மதித்தல், தொகுத் 
தல். 

Num’ber-er, 5. எண்ணுவோன், கணக் 
திடுவோன், தொகைஞன். 

Num’ber-less, a. sணக்நில்லாத, அள 

விறந்த, எண்ணிறந்த, அனந்த, ௮ 
Cars, அப்பிரமேயமான. 

Num’ bers, s. மோசேயெழுதினநாலாமா 
கமம், எண்ணாகமம். 

Numb'ness, 8. விறைப்பு, மரப்பு, தியிர் 
ப்பு; மொய்ப்பு. 

Nu'mer-a-ble, a. எண்ணக்கூடிய, எண் 
cor, பிரமாணப்பட்ட. 

Ni’mer-al, s. இலச்கம், இலக்கக்குறி, 
எண்ணெழுத்து. 

| Nwmer-al, a. எண்ணுக்கடுத்த. 
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adjective, எண்ணுரிச்சொல். 
Nu mer-al-ly, adv. எண்ணின்படி, இல 
SSI, தொகைப்படி. 

Nu mer-a-ry, a. எண்ணுக்கடுத்த, 
Nu'mer-ate, v. a. எண்ணுதல், கணக்கு 

ப்பார்த்தல். 
Nu-mer-a’tion; 5. sகணக்குப்பார்க்கை. 

in arithmetic, எண்மானம். 

Nu'mer-a-tor, 8. எண்ணுபவன், கணக் 
கிடுபவன், கணக்கன். 

of a fraction, அமிசம், மெவிலக்கம், 
போகம். 

Nu-mer'ic, , nea 
Nu-mer'ic-al, ™ ‘ hap BE EL? 

difference, எண்வித்தியாச ம். 
Nu-mer'ic-al-ly, adv. ௭ண்ணிலே, கண 

க்கின்படி. 
Nu'mer-ous, a. தரளான, அனேக, வெ 

கு; ஏராளமான, பல. 
multitude, Aரட்சனம், ஏராளமான 
சனம்,.கும்பு, குழு; கணம். 

Nt mer-ous-ly, adv. மிகுதியாய், ஏராள 
மாய், பெருக்கமாய். 

Nu'mer-ous-ness; s. பெருக்கம், மிகுதி, 
ஏராளம், வெகுத்துவம். 

Nu-mis-mat'ics, $. sம்பட்டலவிதி. 
Nu-mis-ma-tol’o-gy,s. srாணயஅச்சுவி 

சுதை, கம்பட்டலித்தை. 
Num'mu-lar, a. sராணயத்துக்குரிய, ப 

ணத்துக்கடுத்த. 
Num'skull, 8. மslன், மூடன், மட 

ன், மந்தன், இழுதை, பேதை. 
Num'skull-ed, a. மூடத்தனமுள்ள. 

Nun, 5. சன்னியாசமடத்துப்பெண், த 
வப்பெண்,அறவி, விரத்தி,கெளர்தி. 
as a fowl, தோலடிப்பறவை, தோல 
டிப்புள். 

Nun'chion, s. Aற்றுரண், சிற்றுண்டி , Q 
அுபோசனம். 

Nun'cio, 8. தூதன், சாரணன், ஒற்றன். 
Nun-cu-pa'tion, s. யெயரிடுகை, நாம 
தாரணை. 

Nun-cu'pa-tive, r ? பெயர்மாத்திரமு 
Nun-ci'pa-to-ry, ~ § wமைய,ஒலியுரை 

யான, உமரைமாத்திரையான. 
Nun'ne-ry, 8. சன்னியாசப்பெண்மட 

ம், கெளந்திசாலை, பைமைஸ்தானம். 
Nup'tial, a. விவாக, விவாகத்துக்கடுத்த. 
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.Ni'tri-ent, s. 
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guests, விவரகவிருந்தர், மணங்காண் 
போர், சம்பந்தவிருந்தர். 
present of the bride, வெள்வு. 
present of the bridegroom, பரிசம். 

Nup'tials, s. (pl.) விவாகசம்பந்தம். 
Nurse, s. sாதி, கைத்தாய், செவிலித்தா 

ய், புத்திரபோஷனாங்கனை, 
Nurse, v.a. போஷித்தல், பேணுதல், 

காப்பாற்றுதல், ஆதரித்தல். 
at the breast, பருக்குதல், ஊட்டுதல், 
பால்கொடுத்தல். 

Nurs'er, s. போஷிகன், பாதுகாவலன, 
பாலனன. 

Nurs’er-y, 8. த்க் பதி, நாற்று 
மேடை, பாத்தி, 
for. க்க. புத்ிரபோஷணசாலை. 

Nursing, a. பால்கொடுக்திற, தாபரிக் 
தெ, பாலூட்டதெிற. | 

Nurs'ling, s. Qெள்ளை, குழந்தை, பால 
கன்; பாலகி 

Nur'ture, s. போஷிப்பது, வளர்ப்பது, 
தேற்றுவது, விருத்தியாக்குவது. 

Nurture, ». a. போொஷித்தல், வளர்த்தல், 
பேணுகசல், காத்தல், தேதகெல், பராம 

ரித்தல், தேற்றுதல். 
Nut, 8. கொட்டை, வித்து, பீசம். 

of a screw, சரை. 
of a spike or nail, மலர், தறை. 

Nut, v. a. சொட்டைபொறுக்கிச்சோ்த் 

தல். 

Nu-ta'tion, s. பூகோளநாராசடடுக௧௮ 

சைவு, பிரலம்பம்., 

Nut’ gall, s. கடுக்காய், அரிதகி, wrens 
காய். 

Nut’-hook, 8. கொளுக்ி, கோக்க. 

Nutmeg, s. சாதிக்காய், அட்டி௫ம், சி 
விகரம், சாலுகம், சிவகம். 

தேகத்தைவளர்க்கும்பதா 

ர்த்தம், தேக போஷணிகள். 

Nitri-ent, a. வளர்ச்சிக்குத்த, போஷி 
க்கிற, தேகத்தைவளர்க்றெ. 

Ni'tri-ment, s. ஆகாரம், போசனம்; ௨ 

ணவு; ஊண். | 

Nu-tri-ment’al, a. வளர்க்கிற, தேகவள 

ர்ச்சிக்கடுத்த, பலத்தைக்கொடுக்கிற. 

Nu-trition, s. போப்பு, வளர்ப்பு, இ 

ரசம், 
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Nu-tritious, a. பலத்தைக்கெரடுக்கற, 
வளர்க்கிற, போஷிக்கத்தக்க. 

Nd'tri-tive, a. வளர்க்குந்தன்மையுள்ள. 
Nut'shell, s. ஒடு, தோல், 
Nut'tree, s. Jeசாங்குரமரம், சொட்டை 

_ ' யுள்ளமரம். 
Nuz'zle, v. ஒளித்தல், மறைதல், பதுங் 

குதல். | 
asa hog, Garmge, உழுதல். 

Nye'ta-lops, s. இராவிலேதுலக்கமாய்க் 
காண்போன், நிசாட்சன். 

Nyc'ta-lo-py, 8. இருனிற்றுலக்கமாய்ப் 
பரர்க்குங்கண். 

Nymph, s. வனதேவதை. 
Nymph’a, s. sடமையவதாரக்கூடு, பல 
தரமும்மாறுன்றசெநதுக்களின்க 
டையாசயம். 

Wymph’-like, a. வன்தேவதைபோன்ற, 

O. 

O, int. ஒ, ஓகோ, ஆ, அச்சோ, ௮ 

Oaf,s. நிருமூடன், பேதை, மதிகேடன், 
மந்தன். 

Oafish, a. மூடத்தனமுள்ள, மதிகெட் 
ட, மந்தமுள்ள. 

Oaf'ish-ness, 8. மூடத்தனம், மதிகேடு, 
மந்தம், மத்தம். 

Oak, 8. கருவாலிமரம், அல்லோன்மர 
i ( Heb. ) 

Oak'-ap-ple, s. மாசாக்காய், கடுக்காய், 

Oak’en, a. கருவாவிமரத்தாற்செய்யப்ப 
Linas 

Oak'um, s. கயிற்றுச்சலும்பல், உக்கற் 

கயிற்றின்சிம்பு; இத்தான்பஞ்சு, கல 
ப்பற்று, 

Oar, 8. தண்டு, சவள், துடிப்பு: 

Oar, v. a. தண்வெலித்தல், சவள்வலித் 

தல். 

Oar'y, a. துடப்புவடிவான. 

0'-5i8, 8. மணல்வனத்துநடுவிலிருக்கி 

ன்றசெழிப்பானஙிலம். 

Oast, s. புழுங்கல்முதலியவற்றையுணக் 

குஞ்சாலை. 

Oat, 5. ஒற் என்னுந்தானியம். 

Oat’en, a. ஒற் என்னுந்தானியமாவாற்செ 
MEELIS LS bes Lowe 
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Oath, s. பிரமாணிக் 
BLO. 

to. make oath, சத்தியம்பண்ணுதல், 
— ஆணையிகதெல், பிரமாணிகஞ்செய்தல் , 
வாரித்தல். 
to bind ones’self by oath, சuதகSுசொ 
ல்லுதல், வஞ்சனமறைதல். 

Oath'-break'ing, s. ௪த்தியம்மிறுகை, ஆ 
ணைத்சவறு. 

Oat'méal, s. ஒற்என்னுந்தானியமா. 
Ob-diice’, v. a. epOsea. 

ஆணை, சபதம், 

Ob'du-ra-cy, டு 3 : 
Ob'du-rate-ness, s. ‘4 ree {lig 
Ob-du-ra'tion, OR 
Ob'du-rate, @. மனக்கடின முள்ள, Ges 
முள்ள, குதம்பான, முரண்டான. 

Ob'du-rate-ly, adv. முரண் டாய், கடன 
மரய்; கடுமையாய்; உரமாய், குறும் 
பாய், £ழ்ப்படியாமையாய். 

Ob-diire’, v. a. முரண்டாக்குதல், கடி 
னமாக்குதல், உரமாக்குதல். 

Ob-dar'ed-ness, 8. wனக்கடினம், முர 
ண்டுத்தனம், அடங்காமை, 

O-bé'di-ence, s. Sழமைவு, மேடக்கம், 
தீழ்ப்படிவு; பதமை, பதிவு. 

O-bé'di-ent, a. Sழமைவுள்ள, அடங்கி 
ய, சொற்கேட்றெ, பாதவிய,' படிவு 
ள்ள. 
to be obedient, சொற்கேட்டல், சொ 
eats) dope. 

O-bé'di-ent-ly, adv. அடக்கமாய், Ey 
மைவாய், இணக்கமாய். 

O-be-di-en'tial, a. Sழமைவுள்ள, கட்ட 
ளைக்கடங்கிய, 

O-béi'sance, 8. ஆசாரம், வணக்கம், வ 
ழிபாடு, வந்தனம், பயபத்தி, பணிவு, 
அஞ்சலி, சலாம். 
to make obeisance, தெண்டன்பண் 
ணுதல், வழிபாடுபண்ணுதல், வந்த 
னஞ்சொல்லுதல், வந்தனைசெய்தல், 
வந்தித்தல், அஞ்சலியிதெல், sang 
செய்தல். 

Ob-e-lis'cal, a. துணுருவான, கோபுர 
வடிவான. 

Ob’e-lisk, s. தண்டம், தண், ௪துரசிக 
ரம். 
in writing, ஓர்குறி. (thus t ) 

O-bes'i-ty, s. கொழுப்பு, நிணம். 
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O-bey', v. a. Sழப்படிதல், மேமைதல், 

அடங்குதல், அமைதல், படிதல், இ 
ணங்குதல். 

O-bey’er, 8. Sழ்ப்பழிபவன். 
Ob-fus'cate, v. கருகலாக்குதல், இருட் 

டாக்குதல், மந்தாரமாக்குதல். 
Ob-fus-ca/tion, s. இருட்டி. 
Obit, s. சா, மரணம், சாச்சடங்கு. 
O-bit'u-a-ry, 8. vrணசாதனம், மரணச 

HSS), மரித்தவனது£டபடி. 
O-hbit'u-a-ry, &. இறர்தவர்களைப்பற்றிய, 

மரணத்துக்கடுதத. 

notice, மvrரணசங்கதி, கல்வெட்டு. 
Object, s. சொக்கம், கருத்து, பொருள், 

எண்ணம், அபிப்பிராயம், இலக்கு, 
உத்தேசம், கவ்வை, காரியம்,குறிப்பு. 
of pity, இரங்கத்தக்கது, பரிதபிக்கப் 
படத்தக்கது. 

of reason, Aிதானிக்கக்கூடியது, புல 
ப்படத்தக்கது. 
of sense, வி௭தயம். 
of smell, வாசனையுள்ளது, கந்தமுள் 
ளது, கந்தபதார்த்தம். 
of thought, conversation, sாரியம், க 
தை; பொருள். 
in grammar, ஐயுருபுசேர்க்தபெயர், 
செயப்படுபொருள். 

Ob-ject’, v. தடைசொல்லுதல், தடைப 

ண்ணுதல், மறித்தல். 
to, எதிர்த்துப்பேசுதல், தடுத்தல், பி 
ரதிவாதித்தல், நிராகரித்தல், விரோதி 

தீதல், மறுத்தல், ஆட்சேபித்தல். 
Ob-ject'a-ble, a. ஆட்சேபிக்கப்படத்த 

க்க, விரேோதிக்கப்படத்தக்க. 
Ob-jec'tion, 8. su, விரோதம், எதிர்ப் 

பு; ஆட்சேபம், நிராகரணம். 
in law, பிசகு, தடக்கு, தடங்கல், பி 
ன்னிதம். 
to offer objection in court, தடக்கு 
ச்சொல்லுதல், பிசகுசொல்லுதல். 

Ob-jec'tion-a-ble, a. பசகுlள்ள, தடங் 
கலான, தடுக்கத்தக்க. 

Ob-ject’ive, a. நோக்கமுள்ள, காரியமு 
ள்ள. 
case, ஜவேற்றுமை, செயப்படுபொ 

ருளினுறுபு. 
Ob-ject'ive-ly, adv. கொக்கமாய். 
Ob-ject'ive-ness, s. நொக்கநிலை. 
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Ob-ject'or, s. எதிரி, விரோதி, தடை 
சொல்வோன், மறுப்போன், நிராகரி 
ப்போன். 

Ob-jur-ga'tion, s. கடிந்துகொள்ளுசை. 
Ob-jur'ga-to-ry, a. கடிக்துகொள்ளுறெ, 

கண்டிக்றெ. 
Ob-late’, a.’ சக்கரஉண்டையான. 
Ob-la'tion, 8. காணிக்கை, பவி, றைவே 

தீதியம், கிவேதனம். 
to the gods, brahmins, &c., அருகி 
wid, நைவேத்தியம். 

Ob-lec-ta'tion, s. இன்பப்படுத்துகை , ஆ 
னந்தப்படுத்தகை. 

Ob'li-gate, v. a. கடன்சமத்துதல், கட் 
ஓளியாக்குதல், கடமைப்படுத்துதல். 
to be obligated, sடன@ாளியாயிருத்த 
ல், கடன்பகெல். 

Ob-li-ga'tion, 8. கடமை; கடன், பொ 
அப்பு; உத்தரவாதம், பாரம், உரிமை, 
பிணை, கடப்பாடு, 

Ob'li-ga-to-ry, a. கடன்சுமத்துதிற, ௧ 
டமைப்படுத்துநற. 

Ob-lige’, v. a. sகடமைப்படுத்தல், பிரிய 
ப்படுத்தல்,குளிரப்பண்ணுதல், தயை 
செய்தல். 
to constrain, sட்டாயப்படுத்தல், ப 
லபந்தப்படுத்தல், நெருக்குதல். 

Ob-li-gee’, s. கடமைப்பட்டவன். 
O-bli'ger, s. sடமைப்படுத்துறெவன். 
O-bli'ging, a. கட்டாயப்படுத்தி, ப 

லபந்தம்பண்ணுதிற, நெருக்கு, த 
யையுள்ள, உபசரணையான. 
discourse, sாட்சணியவார்த்தை, மது 
ரவாசகம், மாதுரியவாக்கு. 
disposition, குளிர்ந்தமனம், சற்குண 
ம், சாதுவானகுணம், தயாளம். 
behavior, மரியரசை, 
person, சற்குணன்,தயாளன ,தயாலு. 

O-bli’ging-ly, adv. உபசரணையாய், உப 
காரமாய். 

O-bli’ging-ness, 8. உபசாரம், ஆசாரம். 
Ob-li-gor’, s. கடமைப்பட்ட வன். 
Ob-li-qua'tion, s. Sagas, தவறு, இ 

முக்கு; வழு, கோட்டம், சோணல், 
தப்பு, பாதித்தியம். 

Ob-lique’, a. கோணலான, வளைந்த, சா 
wes, விலகின. 
angle, நிரிஇலம்பகோணம். 
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case in grammar, எழுவாயொழிக்த | 
வேற்றுமை. 

Ob- ‘lique'ly, adv. ல்தான் க்யா 
ய், சாய்வாய், சரிவாய், சோணி. 

Obiligne mei 8. கோணல், நீதிவழு; சா 
ய்வு, சரிவு. 

Ob-liq'ui-ty,'s. சாய்வு, வளைவு, கோண 
ல், தப்பிதம், தவறு, அனாசாரம். 

of the sun, சாய்வு, சரிவு. 
Ob-lit'er-ate, 0. a. அழித்தல், DDEGS 

ல், துடைத்தல்; SYS, சத்தல், தள் 
ரூதல், தீர்த்தல், போக்குதல், சீவுதல். 
to be obliterated, அ நிதல், Passo. 

Ob-lit-er-a'tion, s. தேய்வு; அழிவு, றெ 
க்கு, தடைய்பு. 

Ob-liv'ion, si மறதி, wma, பொச்சாப் 
பு, நிற்திந்தனை, அயர்ப்பு. 
as forgiveness, மன்னிப்பு. 

Ob-liv'i-ous, a: மvறதியான, மறக்கச்செ 
ய்கிற, ஞாபகமழிக்றெ. 

Ob'long, a. baw, திர்க்க, வடிர்த, ௮ 
கலக்கட்டையான, ஆய்தமான. 

square, தீர்க்கசதுரம். 
Ob'long-ly, adv. sfீளமாய், தீர்க்கமாய். 
Ob'long-ness, 5. திர்க்கவடிவு, Paria 

tp a}. 
Ob-]6’qui-ous, a. நிர்தையான. 

Ob'lo-quy, s. இழிவுப்பேச்சு, பழிப்பு 
ரை, EOS, அவஷணை 

Ob-mu-tes’cence, s: மெளனம், மோ 
னம், ஊமைத்தன்மை. 

Ob-nox'ious, 4. sgn ரந்துகொள்ளப்படத் 
தக்க, பகைக்கப்படத்தக்க, அஷ்ட, 
லிஷமுள்ள, கெட்ட. 

as exposed to, செரிடுதிற, எதிராய்வ 
ருறெ,விக்கனெமொன. 
to punishment, ஆக்னெக்குசேரி 
ட்ட, தண்டனைக்கு டந்தையான. 
to be noxious to, நெரி௫டுதல். 

Ob-nox'ious-ly, adv. s௭ந்துகசொள்ளப் 
படத்தக்கதாய், வெறுக்கப்படத்தக்க 
தாய். if 

Ob-nox’ious-ness, s. வெறுப்பு, பகை 
மை, ஆக்கனைக்கு நேரிடுக்தன்மை. 

Ob-ni’bi-late, v. a. wந்தாரமாக்குதல்.' 
Ob-nu-bi-la'tion, 8. மப்பரக்குகை, மந் 

தாரமாக்குகசை, த் 
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Ob-rep'tion, s. இரகசியமாய்சசெல்லு 
கை, அளைந்துசெல்லுகை. 

Ob-rep-ti'tious, a. இரகசியமாய்ச்செல் 
லுறெ, இடீரெனப்போதிற, தி் 
ச்செல்லுறை. 

Ob-scéne'; a. aR ல்ற்க கத்லி 
யமான, கேலியான, மரியாதையற்ற, 
அூவஷணமான, சுதன்! வம்பா 

ன, அருவருக்கத்தக்க... 
Ob-scéne'ly, adv. பவித்திர்யின்றி; 1 அப் 
புக்கேடாய், அசப்பியமாய், அஷ 
ணமாய், அர்த்தத்தனமாய், உதாசன 

அசப்பியம், grag 
மாய். 

Ob-scéne'ness, 

Ob-scen’i-ty, 3 me அருவருப்பு , 

வேசித்தனம், தூர்த்தம், வம்பு, உதா 
னம், தப்பின்மை, பவித்திரமின்மை. 

Ob-scu-ra'tion, s. sகருகலாக்குகை, மங் 
கலாக்குகை. | 

Ob-sciire’, v. a. மழுக்குதல், மறைத்த 
ல், இருளாக்குதல், மங்கலாக்குதல். 

Ob-scure’, a. கருகலான, மங்கலான, 
ae he 
language, கருகல்; சு 
idea or meaning, புதைபொருள், அ 
ண்பொருள், அரும்பொருள். 
as destitute of light, இருளான, தி 
மிரமான, மங்கலான. 
to be obscure, e@meansea, மங்குள 
மாயிருத்தல், மங்கலாயிருத்தல். 

Ob-scire'ly, adv. sகருகலாய், புதைபொ 
ருளாய், மங்குளமாய், மங்கலாய். 

Ob-sciire'ness, கருகல், மங்குளம், 
Ob-scii'ri-ty; + : மங்கல். 
Ob'se-crate, v. a. விண்ணப்பஞ்செய்த 

ல், வேண்டுதல், 
Ob-se-cra'tion, s. விண்ணப்பம், மன்றா 

ட்டு, வேண்டுகை. 
Chincha a. ழழ்ப்படிவான; ஒழ்ப்ப 

ணிவுள்ள, அமைச் சலுள்ள. 
Ob'se-quies, s. (pl.) சவக்கிரியை, சா 

ச்சடங்கு, அபரக்திருத்தியம். 
Ob-sé'qui-ous, a. உபசாரமுள்ள, வழி 

பாடுள்ள, மரியாதையுள்ள, படிவான, 
அமைவான். Re 

Ob-sé'qui-ous-ly, adv. உயசாரமாய், வ 
ழிபாடாய், மறியரதையாய், '। முகம 
ய். 
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Ob-sé'qui-ous-ness, s. Sழுப்படிவு, இ | 
ணக்கம், வழிபாடு, அமைவு. 

Ob-serv'a-ble; a. srணக்கூடிய, தெளி 
வான, விசேஷமான, அவதானிக்கத் 
தக்க, இந்திக்கத்தக்க. 

Ob-serv'a-bly, adv. அவதானிக்கத்தக்க 
விதமாய், சிந்திக்கத்தக்கதாய். 

Ob-serv'ance, s. அவதானிப்பு. 
of dates, தேதிபார்த்தல். 
of a day, அசரிப்பு, . கொண்டாட்ட 

ம், அனுட்டிப்பு, அனுசரிப்பு. 
of rites, சடங்குக்கொண்டாட்டம்: 

as rules, பிரமாணங்கள், விதிகள். 
Ob-ser-van'da, s. (pl.) அவதானிக்கவே 

ண்டியவை, சந்திக்கவேண்டியவை. 
Ob-serv'ant, a. கைக்கொள்ளுகிற, ௮ 

னுட்டிக்நறெ, உற்றறிகற, அவதானமு 
ள்ள, சந்திக்றெ. 
to be observant, ஆராய்வாயிருத்தல் 

Ob-serv-a'tion, 8 நோக்கம், சாவதான 
ம், அனுசரிப்பு, அவதானிக்கை. 
as note, புறனடை, குறிப்பு. 

Ob-serv-a'tor, s. அவதானிக்றெவன், உ 
ற்றறிவோன. 

Ob-serv'a-to-ry, 8. saரதிட்டிக்கண்ணா 
டிவைத்துச்சுடர்களைப்பார்த்தறியும்ம 
ண்டபம். 

Ob-serve', ». &. பார்த்தல், அவதானித்த 
ல், ரோக்குதல், சொல்லுதல். 
an auspicious day, முகுர்த்தமபார்த் 
தல், சபஇனம்பார்த்தல். 
a day, &c., ஆசரித்தல், கொண்டாடு 

தல், அனுசரித்தல். 
signs, குறிபார்த்தல், சகுனம்பார்த்த 
ல், நிமித்தம்பார்த்தல். 

Ob-serve’, v.n. அவதானமாயிருத்தல். 
Ob-serv’er, 8 அவதானிக்றெவன், திரு 

ட்டிகன், உற்றறிவோன். 
of clouds and times, சோதிடன்,யோ 
சியன், புரோகிதன். 

Ob-serv'ing-ly, adv. வசாரணையாய், கு 
றிப்பாய். 

Ob-ses'sion, 8. வளைந்துகொள்ளுகை, | 
முற்றுகைபோடுகை, 

Ob-so-les'cent, a. இறந்த, கடந்த, ப 
மய, கழிந்த. 

Ob'so-léte, a. பழய, தெஸ்லிறம்சான) 
இக்சாலத்தில்வழங்சாத. 
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matter, பழயகாரியம், பழங்காரியம. 

words, வழக்நிறந்தசொற்கள். 
Ob'so-lete-ness, s. பழமை, முதுமை, 
தொன்மை. 

Ob'sta-cle, s. தமை, இடற; இடைய 
அ, சிக்கு, தடக்கு. 

Ob-stet'ric, a. மருத்துவத்துக்கடுத்த, ம 

ருத்துவத்தொழிலுக்கடுத்த. 
Ob-stet'ri-cate, v. a. மருத்துவஞ்செய் 

தல், பிரகுதவைத்தியஞ்செய்தல். 
Ob-stet-ri-ca'tion, 8.  மருத்துவம்பண் 
sos, பிரகூதவைத்தியம். 

Ob-stet'rics, s. மருத்துவசாத்திரம், மரு 

த்துவவிதி, பிரகுதவைத்தியநூல். 
Ob’sti-na-cy, 8. 91, முரண்டுத்தன 

ம், முரட்டாட்டம், அடங்காமை, த 
அகுறும்பு; ஒட்டாரம், ர்க் சல 
ஞசாதிப்பு. 

Ob'sti-nate, a. முரணான, முரடான, ௮ 
டங்காத, அமையாத, குறும்பான, ௮ 
டமுள்ள, சலஞ்சாதிப்புள்ள. 
person, முரடன், மிண்டன், பிடிவா 
தி, மூர்க்கன், PKL MISE MT CT 

Ob'sti-nate-ly, adv. அடங்காமையாய், 
முரண்டாய், குஅம்பாய், அடமாய். 

Ob’sti-nate-ness, 8. அடம், ollie. io 
முரண்டு. 

Ob-sti-pa'tion, 8. அடைப்பு, மறிப்பு, த 
டப்பு, தடை. 

in medicine, மvலக்கட்டு, 

Ob-strep’ er-ous, 4. இமைகள் z 
ந்தடியான. 

Ob-strep’er-ous-ly, adv. கூக்குரலாய், 
சந்தடியாய். 

Ob-strep’er-ous-ness, 5. சந்தடி, கூக்கு 
ரல், கலகம், இரைச்சல். 

Ob-struct', v. a. மறித்தல், அடைத்தல், 
இடைஞ்சற்பண்ணுதல், குனுக்கேத 
டுத்தல். 
to be obstructed, sm.Uuu@se, த 
டங்குதல். 

Ob-struct’er, s. த ப்பவன். 
Ob-struc’tion, s. அடைப்பு, மறிப்பு, த 
டை, Aor yo, தடக்கு, தப்பு, 

of the chest, கெஞ்சடைப்பு,; நெஞ் 
சடை.வாதம், இக்குமுக்கு. 
of the menses, இரத்தகுலே.,' 

of milk, sகல்லடைசல், 
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of urine by the stone, soa@euny, 
கல்லடைசல், நீரடைய்பு. 

Ob-struct’ive, 8. தடங்கல், தடை. 
Ob-struct'ive, ப ? சடங்கலான, தடுக் | 

Ob'stru-ent,  ° ‘ திற, அடைக்றெ. 
Ob-stu-pe-fac'tion, s. மூடனாக்குகை, 

சுவரணைகெடுிக்கை, மரத்துப்போகச் 
செய்கை. 

Ob-tain',v. a. அடைதல், பெறுதல், வா 
ங்குதல், சம்பாதித்தல், கிடைத்தல். 
bliss, sகதியடைதல், முத்தியடைதல், | 

மோட்சம்பெறுதல், ஈடேறுதல். 
Ob-tain', v. n. மேலாதல், வழங்குதல், | 

| Ob'vi-ate, v. a. விலக்குதல், தவிர்த்தல், தலைப்படுதல். 
Ob-tain'a-ble, a. அடையத்தக்க, பெற் 

றுக்கொள்ளக்கூடிய. 
Ob-tain'er, 8. பெற்றுக்கொள்பவன். 
Ob-tain'ment, s. பேறு, ஈட்டம், Cs 

டம், சம்பாத்தியம், சம்பன்னம். 
Ob-tend’, ». a. எதிர்த்தல், விரோதித்தல். 
Ob-ten-e-bra'tion, 8. இருளாக்குகை, ம 

ங்கலாக்குகை. 
Ob-test', ». 4. விண்ணப்பம்பண்ணுத 

ல், மன்றாதெல், வேண்டுதல். 
Ob-test-a’tion, s. விண்ணப்பம், மன்று 

ட்டு, வேண்டுகை, எச்சரிப்பு. 
Ob-triide’, v. a. இணித்தல், அமழுக்குத 

ல், பலபந்தமாய் தழைத்தல், இடை 
யிலேற்படுத்தல். 

Ob-trid’er, ss பலபர்தமாய்துழை 

வோன். 
Ob-trunc'ate, v. a. தறித்தல், பங்கப்படு 

த்தல், சேதித்தல், உறுப்புக்குறைத் 
தல். 

Ob-trun-ca'tion, s. தறித்துப்போடுகை, 
சேதிக்கை. 

Ob-tri'sion, s. பலபந்தம்,. பலார்க்கார 
ம், காரணமினறித்தலையிடுகை. 

Ob-tru'sive, a. பலபந்தம்பண்ணுதிற, 
தழைறெ. 

Ob-tri'sive-ly, adv. பலபர்தமாய், அ 

ழைநது. 

Ob-tund’, v. a. மழுக்குதல், மொட்டை 
யாக்குதல், கூழையாக்குதல். 

Ob-tiis-an’gu-lar,a. விரிகோணமுள்ள, 
சேண்கோணமுள்ள. 

Ob-tiise’, 4. கூழையான, மமுக்கமான, 
மழுங்கிய, மந்தமான. 
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angle, விரிகோணம், சேண்கோணம். 
Ob- ~tuse'ly, adv. சுவரணையில்லரமல், ம 

முன்கவாம் மந்தமரய், கூர்மையின்றி. 
Ob-tise’ ness, 8. ,சுவரணையின்மை, கூரி 

ன்மை, மந்தம், மழுக்கம். 
Ob-tt’sion, s. மந்தமாக்குகை, கூர்மை 

யின்மை, மழுக்கலாக்குகை. 

Ob-um'brate, v. a. இருட்டாக்குதல், ம 
ந்தாரமாக்குதல். 

Ob-um-bra'tion, s. இருளாக்குகை, மந் 
தாரமாக்குகை. 

Ob-vert’, v. a. எதிராகத்திறாப்புதல், நே 
ராகத்திருப்புதல். 

தடுத்தல், நீக்குதல். 
Ob'vi-ous, a. வெளியரங்கமான, செளி 

வான, வெளிபொருளான, அலக்க 
மான. 
meaning, வெளிபொருள். 
to be obvious, தெளிதல், வெளியா 
தல், விளங்குதல். 

| Ob’vi-ous-ly, adv. தெளிவாய், வெளிப் 
படையாய், தலக்கமாய். 

Ob’vi-ous-ness, 8. தெளிவு, தர்க்கம், 
வெளிப்படை. 

Oc-ca'sion, s. சமயம், அற்றம், தறுவா 
ய், இறவு, வேளை, அவசரம், தேவை. 

Oc-ca'sion, v. a. உண்டாக்குதல், ஆக் 
குதல், இடங்கொடுத்தல், வருவித் 
தல், நடப்பித்தல். 

Oc-ca'sion-al, a. தற்செயலாயுண்டாக் 
கப்பட்ட, இன்ற க்க்க் 

Oc-ca'sion-al-ly, adv. sாலத்துக்குக்கா 
லம், முறைக்குமுறை, இடைக்கிடை 
யே. 

Oc-ca'sion-er, s. வருலிப்பவன், உண் 
டாக்குவோன், காரணன். 

Oc-ce-ca'tion, s. குருடாக்குகை. 
Oc/ci-dent, s. மேற்கு, குடக்கு, குட 

திசை, வாருணம். 
Oc-ci-dent’al, a. மேற்கேயிருக்கிற, மெ 

ற்கான, வாருண. 
Oc-cip'it-al, a. பிடர்த்தலைக்கடுத்த. 
Oc'ci-put, s. பிடர்த்தலேமண்டை. 
Oc-cis'ion, s. கொலை, அதம். 
Oc-clide’, v.a. அடைத்துப்போடுதல். 
Oc-cliise’, a. அடைக்கப்பட்ட. 
Oc-cli’sion, s. அடைப்பு. 
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Oc-cult', a. இரகசியமான, மறைவான, | 

அந்தரங்கமான. 
sciences, மாக்திரியம். 
subject, Aண்பொருள், மறைபொ 
ருள், அந்தரங்கப்பொருள். 

Oc-cult-a'tion, 8. மறைவு, கிரகணம். 
Oc-cult/ness, 5. மறைவு. 
Oc/cu-pan-cy, 5. கையாட் ௭. 
Oc’cu-pant, s. ஆட்சிக்காரன். 
Oc-cu-pa'tion, s. தொழில், வேலை, ௮ 
MAN, கருமம், பணிவிடை; உத்தி 
யோகம். 

Oc'cu-pi-er, s. ஆட்சிக்காரன், கையா 
ளூவோன். 

Oc'cu-py, v. a. ஆளுதல், அனுபவித்த 
ல், தொழில்செய்தல் , 
a house, &c., குடியிருத்தல், வாசம் 
பண்ணுதல். 
௨ 10௦0௦, கையாளுதல், வசித்தல். 

Oc-cur', v. n. சம்பவித்தல், உண்டாகு 
தல், நேரிடதெல், ஈடக்குதல், நிகழ்தல். 

Oc-cur'rence, s. sாரியம், சமாச்சாரம், 
சங்கதி, செய்தி, சம்பவம். 

Oc-cur’rent, s. செரிடிங்காரியம், 
0'cean, s. சமுத்திரம், ஆழி. 
O'cean sponge @ we crs 

romaine ¢ சமுத்திரத்துக்கடுத்த. 

Colac tf சாவிமண், செம்மண். 
red, கற்காவி, செங்காவிமண். 
in lumps, காவிக்கல், காரிகம். 
black, பற்காவி. 

O'chre-ous, a. sரலியுள்ள, காவிபோ 
ன்ற. 

O'cher-y, a. sகrவிவர்க்கமான. 

Och'i-my, s. கலப்புலோகம். 

Oc'ta-chord, s. அட்டதொனிக்கன்ன 
ரம். 

Oc'ta-gon, 5. 
கோணம். 

Oc-tag’on-al, a. எண்கோணமுள்ள, ௮ 
ட்டகோணமான. 

Oc-ta-hé/dron, s. அட்டசமதிரிபுசகன 
ம், அஷ்டாச்சரயகனம். 

Oc-tan'gu-lar, a. எண்கோணமான. 

Oc'tant, s. சரகரோக்கு, அரத்தபாதம். 

Oc'tave, 8. உச்சம், எட்டாஞ்சாம். 
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the seven notes of the octave, ap% 
ரம், ௪த்தசுரம். 

Oc-ta'vo, 8. எட்டரய்மடித்தகடுதாடி. 
Oc-ten'ni-al, a. எட்டுவருஷத்துக்கொ 

ருக்காற்சம்பவிக்கிற, 
Oc-t6'ber, s. ஐப்பசிமாதம், அலாமாதம், 

ஆசுவினம். 
Oc'tu-ple, a. எண்மடங்கான. 
Oc'u-lar, a. கண்ணாரக்கண்ட, பிரத்தி 

யட்சமான. 
demonstration, sண்டசாட்ி. 

Oc'u-lar-ly, adv. கண்ணார, கண்கொ 
ண்டு, பிரத்தியட்சமாய். 

Oc'u-late, a. கட்பெொறியுள்ள, கட்புல 
னாலறிதிற, 

Oc'v-list, s. நெத்திரவைத்தியன், நயன 
வைத்தியன். 

Odd, a. ஈவமான, நூதனமான, புதிய, 
அதிசயமான. 
number, ஒற்றையிலக்கம். 
as singular, ஒருவிதம், ஒருமாதிரி, ஓ 
ருசாயல். f 
as laughable, கோரணியான, சிரிக்க 
$585, பரிகாசமெழுப்புறெ, 
and even, ஒற்றையிரட்டை. 

Odd'i-ty, 8. ஒப்பின்மை, நூதனம், புது 
மை, அதஅல்லியம். 

0Odd']y, adv ஒற்றையாய், தனிமையாய், 
நவமாய்; தூதனமாய், அதிசயமாய். 

Odd'ness, 5. தனிமை, அூதனம், ஒழு 
கின்மை. 

Odds, 5. (pl.) பேதம், வித்தியாசம், வி 
பரீதம், சேடம். 
they are at odds, விரோதமாயிருக்கி 
ரீர்கள், கம்பலைசெய்கிறார்கள். 

Ode, s. Hag, கவி, பாட், 
O'di-ous, @. பகைக்கப்படத்தக்க, அரு 

வருப்பான, ௮ரோசிக்கத்தக்க, பகை 
யுண்டாக்குகெற, பகைக்கேதுவான. 

O'di-ous-ly, adv. பகைக்கடமாய், ப 
கைக்கப்படத்தக்கவிதமாய். 

O'di-ous-ness, பகை, விரோதம், 
0'di-um, *: ‘ வெறுப்பு. 
O-don-tal’gic, s. பற்கொதிமருர்து. 
O'dor, s. கந்தம், வாசனை, மணம், நாற 

றம், விரை. 
good, ஈற்கந்தம், சுகந்தம், பரிமளம், 
கறுநாற்றம், குளிர்ந்சவாசனை. 
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bad, அற்கந்தம், ஈாற்றம், பூதி, 
O'dor-a-ment, 8. பரிமளகர்தம், 

தம், நற்கந்தம், நறுமணம். 
O'dor-ate, a. வாசனையுள்ள, கந்தமுள்ள . 

O-dor-ifer-ous, a. சகந்தவாசனையான, 
௬ுகந்திக்கிற, கமழுஇறெ. 

O-dor-if’er-ous-ness, s. சுகந்தம், நற்க 
நீதம், வாசனை, நறுமணம். 

O’dor-ous, 4. சுகந்தமுள்ள, வாசனையு 
ள்ள, 60pm, மணமுள்ள, பரிமள 
மான. 

Oe-con'o-mist, 8. (see Economist.) a 
ரையறைகாரன், காறியபாகி, காரிய 
க்கெட்டி. 

Oe-con'o-my, 8. நிருவாக ம்,வரையறை , 
காரியபாகம், மட்டானபரிமரற்றம். 

O’er, adv. (see Over.) மேலே, 
Oe-soph'a-gus, 8. (see Esophagus.) 9 

சயைனம், இரைக்குழல். 
Of, prep. உடைய, உரிய, இல், இன். 

as concerning, பற்றி, நாடி, குறித்து, 
தொட்டு, சுட்டி. 
of late; இச்செலவு, இந்நாட்களில், 

இக்குறி. 
of no consequence, அவசரமில்லை, 
தேவையில்லை. 
the town of Tanjore, தஞ்சாவூரென் 
னும்ந௩கரி, 

Off, adv. வில, விலக, விட், தள்ளி, 
தூர, அப்பால், ஒற்றி, எட்ட, ஒது 
ங்கி, 
off and on, அங்குமிங்கும், இடைக் 
கிடையே. 
well off, தாழ்ச்சியில்லை. 
off hand, நினைத்தவுடனே, 
னே, எழுந்தமானமாய். 
hand writing, விரைவாய்வரைந்தஎ 

முத்து. 
hand remark, நினைத்தவுடனேபேசி 
னபேச்சு. -. 
hand style, நினைத்தாற்போற்சொன் 
னவாசகம. | 

Off, int. போ, அகல், OOD. | 
Offal, s. தெரிகடை, கழிகடை, உச்சி 

ட்டம், எச்சில், சேடம், கழிவு. 
Of-fence', s. (see Offense.) இட, கற் 

றம், விசனம், 
Of-fence'less, a. Swapp, குற்றமற்ற. 
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| | Offend’, v. a. பிரியவீனப்படுத்துதல்,௮ 
னசாரம்பண்ணுதல், விசனப்படுத்து 
தல், கோபமூடடுதல். 
against, குற்றஞ்செய்தல், மீறுதல். 

Of-fend’er, s. குற்றவாளி, பிழைகாரன், 
மீறுவோன், கேோபம்மூட்டுவோன்.. 

Of-fense’, s. குற்றம், மீறுகை, பிழை, நி 
ந்தை; அபசாரம், அனாசாரம், இட 

றல், அடாத்து. I 
taken, விசனம், விதனம். | 
as stumbling block, இடற, தடை. 
league of offence and defence, ow 

நஈட்டத்துக்குடன்படும்பொருத்தனை, 
யுத்தசமாதானப்பொருத்தனை. 

Of-fens'ive, a. அபகாரமான, சேதமான, 
அருவருக்கப்படத்தக்க. 
opposite, எதிரிடையான. .... 
smell, கெட்டமணம்,அற்கர்தம், நாற் 
றம், ஊழல். 

Of-fens‘ive-ly, adv. அபசாரமாய், இட 
றலாய், அற்கக்தமாய், விரோதமாய், 
அடாத்தாய். 

Of-fens'ive-ness, 8. தப்பிதம், அபசார 
ம், அருவருப்பு, வெறுக்கப்படுந்தன் 
மை, விசனம், அடாத்தாய், 

Offer, s. கொடை, கொடுிக்கநீட்டுகை. 
Offer, v. a. கொடுத்தல், BOSH, ஈதல், 

நேர்தல், ஒப்புவித்தல். 
arguments, நியாயங்காட்டுதெல், எடுத் 
அப்பேசுதல். | 
incense, தூபங்காப்டெல்;கபங்கொ 
டுத்தல்., 

to prize, விலைகேட்டல். | 
objection, பிசகுசொல்லுதல், தடங் 
கல்சொல்லுதல். 
sacrifice, பவியிடுதெல், பலிசெலுத்து 
தல், நிவேதித்தல். 
one’s self a sacrifice, LJrrணத்தியா 
கம்பண்ணுதல். 
a human sacrifice, ஈரபலியிதெல். 

Offer, v.n. ரேரிடுதல், வாய்த்தல், ௪ம் 
பவித்தல். 
as means, opportunity, வழிகாணுத 
ல், வழிவகையரயிருத்தல். 

Of ‘fer-er, s. சொடுப்போன். 

Of'fer-ing, s. சொடை. 
burnt, தகனப்பலி, அவிப்பாகம். 
heave, ஏக்துபலி. 8 
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meat, போசனப்பலி. 
peace, சமாதானப்பலி. 
sin, பாவப்பலி. 

thank, ஸ்தோத்திரப்பலி. 
trespass, குற்றநிவிர்த்திப்பலி. 
wave, ஆலாத்திப்பலி, ஆரதிப்பலி. 
to God, சsாணிக்கை, பலி, நிவேதன 
ம், நைவேத்தியம். 
the priest’s part of, குருப்பாகம். 
which all may eat, ஏலங்காரரறைவே 
த்தியம். 
to God only, சத்தநைவேத்தியம். 
given to the poor, sருமசேட்டை. 

Of'fice, s. உத்தியோகம், வேலை, தொ 
av, அலுவல். 
as building, கூடம், தொழிற்சாலை. 

Of'fi-cer, s. தலைவன், உத்தியோகஸ்த 
ன், அதிகாரி. 
in an army, இராணுவஉத்தியோகஸ் 
தன், இராணுவஅதிகாமி. 

of a court, கFீதிஸ்தலச்சேவகன், இ 
ராசஉத்தியோகஸ்தன். 
officers of government, தலைவமார், 
அரைகள், அரசாட்சித்தலைவர், இரா 
சஉத்தியோகஸ்தர், அதிகாரிகள், ௧ 
ண்காணிகள். 

Of'fi-cer-ed, a. அதிகாரிகளாகஏற்பட் 
ட, உத்தியோகத்திலேற்பட்ட. 

Of-fi'cial, s. Aருச்சபைக்கண்காணி, ௪ 
பைப்பிரதியதிபது. 

Of-fi'cial, a. உத்தியோகத்துக்கடுத்த, த 
தீதுவமுள்ள, கட்டளையுள்ள. 

Of-fi'cial-ly, adv. தத்துவமாய், கட்ட 
ளையாய், உத்தியோகதத்துவங்களைக் 
கொண்டு, அதிகாரப்படி. 

Of-fi'cial-ty, s. சபைவிசாரணைக்காரரி 
ன்உத்தியோகம். 

Of-fi'ciate, v. தொழிலைநடப்பித்தல், 
வேலைநடத்தல். 

Of-fic'i-nal, a. கடையில்வழங்கப்பட் 
ட, கடைக்குரிய. 

Of-fi'cious, a. பட்சமுள்ள, முன்னீடு 
ள்ள, முன்னேறிய, கையிட்ட. 

Of-fi'cious-ly, adv. முன்னீடாய், உப 
சாரமாய், கைமீடாய். 

Of-fi'cious-ness, s. முsமனSDSனநடை, மு 
ன்னீடு, தலையீடு, 
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Of'ing, 5. கரைக்குத்தூரமானஆழியக 
டல், ஆழியா, அகாதம், 

Off'scour-ing, s. கழிவு, சேடம், மிச்ச 
விக்ஸ் எக்ஸ் க்்வன்் 

Off ‘set, s. தளிர், துளிர். 
in account, எதிர்சத்தொகை, கழிவு. 

Off'set, v. a. எதிர்க்கணக்குவைத்தல். 
Off spring, s. சந்தானம், புத்திலாபம், 

சந்ததி, வயிசம். 
Of-fus'cate, v. a. (see Obfuscate.) இரு 

ட்டாக்குதல். 
Oft, அடிக்கடி, இடை 
Oft’en, d யிடையே, பலமு 
Oft'en-times, °°” றையும், அனேகர் 
Oft'times, STW. 
O’gle, s. sகடைக்கண்பார்வை, SL TL. 

சவீட்சணம். 
O'gle, v. a. கடைக்கணித்தல். 
O'gler, s. s॥டைக்கணிப்போன. 
O'gling, s. கடைக்கணிப்பு. 
Oh, int. ஆ, ஐயோ, ஓகோ, அப்பா. 
Oil, s. எண்ணெய், நிணம், நெய். 

essential, செய்நீர், தைலம். 
Jar, எண்ணெய்ச்சாடி. 
medicinal, மருத்தெண்ணெய். 
pot, எண்ணெய்ச்சாடி , எண்ணெய்ப் 
பாண்டம், நெய்க்குடம். 
for the head, தைலம், ஈல்லெண் 
ணெய். 

Oil, v. a. எண்ணெய்பூசுதல், தைலயிடு 
தல். 

Oil-cake, s. பிண்ணாக்கு, அரைப்பு. 
0il'-cloth, s. பசையிட்டதஅப்பட்டி. 
0il'-c0l-or, 8. எண்ணெய்நிறம, எண் 

ணெய்யிற்கூட்டியவன்னம. 
Oiler, s. எண்ணெய்க்காரன். 

Oil'i-ness, s. எண்ணெய்ப்பற்று, நெய் 
ப்பு, நிணப்பு. 

Oil'man, எண்ணெய்வாரணிக 

Oil'mon-ger, et எண்ணெய்க்கார 
ன்; செக்காட்டி, செக்கான். 

Oil'press, 8. செக்கு, காணம், ஆலை, ஏ 
ந்திரம், ஊற்றுமரம். 
presser, செக்கான், சக்கிரி, 
the pomace in the sack, Jண்ணாக் 
கு; அரைப்பு; சக்கை. 

small kind of press, ஊற்றுமரம், கடு 
ப்புமரம். 
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Oil'y, 4. செய்ப்பற்றுள்ள, நெய்ப்பான 
எண்ணெய்ப்பற்றான. 

Oint, v.a. (see Anoint.) தைலம்பூசுதல். 
Ointment, s. தைலம், எண்ணெய். 
O'ker, s. (see Ochre.) செங்காவிமண். 

Old, a. பழய, இழ, முது, பழமையான. 
age, ழம், விருத்தாப்பியம். 
amount, பழங்கணக்கு. 
bachelor, சந்நியாதி, 

fashioned, பழமாதிரியான, பழமை 
யான, முந்தினசாயலான. 
horse, cow, &c., Ap. 
maid, smal. 
man, இழவன், விருத்தன், விருத்தாப் 
பியன், வயசுசென்றவன். 
time, பழயகரலம், முன்னைக்காலம், 
பூர்வீகம், பூருவகாலம். 
tree, முதுமரம், பழமரம். 

wares, ஈாட்பட்டசரக்கு, பழங் 
COL WOT, பழம்பாண்டம். 
woman, இழவி,விருத்தை. 

Old’en, a. பழய, பூருவ, புராதன. 
Old'ness, s. arene: முதுமை, விருத் 

தாப்பியம். 
Old-say’ing, 8. ைின்த்லிம்க, 

மூதுரை, முன்சொல். 
O-le-ag’in-ous, a. எண்ணெய்யுள்ள. 
O-le-ag’in-ous-ness, 8. ஏஎண்ணெய்ப்ப 

ற்று. 
O-le-an’der, s. அலரி, சரலீரம். 

Ol-fact’o-ry, a. மணமுள்ள, கமழுற, 
SHS poten, விரையுள்ள. 

Ol’i-ban, பற்ங்கிச்சாம்பிராணி, 
O-lib'an-um, sf நறும்பிசின். 

Ol’i-garch-y, s. சaர்கூடிப்புரியுக்துரை 
தீதனம், ஓஒர்சேசப்பிரபுக்கள்கூடிப்பு 
ரியுக்துரைத்தனம். 

Olive, s. Fதவிருட்சம், ( Heb.) ஒலீவ 
மரம். ( Gr.) 

O-lym'pi-ad, s. சதுராட்டை, சதுரவற் 
சரம், நாலுவருஷக்காலம். 

O-mé'ga, 8. இரேக்கபாஷஹையின்கடை 
யெழுத்து, கடையந்தம், கடை. 

Om’e-let, s. முட்டைப்பலகரரம். 

O'men, 8. குறி, நியித்தம், சகுனம். 

bad, அற்குறி,; அன்னிமித்தம், அற் 
சகுனம். 
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good, நற்குறி, நற்சகுனம், நன்னிமி 
த்தம், SANA. 
of death, சாக்குறி, மரணக்குறி. 

O-men'tum, s. குடற்சவ்வு. 
O'mer, 8. ரளவு. ( Heb.) 
Om'in-ate, v. a. நிமித்தஞ்சொல்லுதல், 

குறதிசொல்லுதல். 
Om'in-ous, a. அற்குறியான, அமங்கல 
மான,சோபனமநற்ற, அன்னிமித்தமா 
ன, அற்சகுனமான. 
dream, அற்சொப்பனம், அற்கனவு, 
இக்க, 

sign, அற்குறி, HPF Gari. 
Om’in-ous-ly, adv. சகுனமாய், நிமித்த 

மாய். 
Om’in-ous-ness, s. சகுனம், நிமித்தம், 

குறி, 
O-mis’sion, 5. விடுகை, ஒழிவு, தவிர்ப்பு. 
O-mit', v. a. SOSA, ஒழிதல், தவிர்தல். 

by mistake, தவறுதல், மறந்துவிடுதல். 
Om’ni-bus, 5. பலரைச்சுமக்கும்பண்டி , 
பலாசனபண்ட. 

Om-ni-fa'ri-ous, a. பலவிதமான, சாதி 
சாதியான, ஈானாவிதமான. 

Om-nif’er-ous, a. சருவத்தையும்பிறப்பி 
க்கிற, சகலத்தையுஞ்செனிப் பிச்கற. 

Om-nif'ic, a. சகலத்தையுஞ்சிருட்டிக் 
நெ, 

Om'ni-form, a. சகலரூபமான, vers) 
ருதியான, அனந்தவடிவான, விவித 
ரூபமான. 

Om-nig'en-ous, a. சsகலவகையுமடங்கி 
ய; பலவகையுமுள்ள. 

Om-ni-par'i-ty, 3. சரசதாரணசமம், சமம். 
Om-nip’o-tence, சருவவல்லமை, 
Om-nip'o-ten-cy, i ¢ சருவதத்துவம். 
Om-nip’o-tent, s. சருவவல்லவர். 
Om-nip’o-tent, a. சருவவல்லமையுள் 

ar, சறாவதத்துவமுள்ள. 
Being,சருவலல்லவர்,சருவேச்சரன். 

Om-nip’o-tent-ly, adv. சருவவல்லமை 
யாய், சருவதத்துவமாய். 

| Om-ni-pres'ence, 3. சருவவியாபகம், 
வியாபகம், எங்கும்நிறைவு. 

| Om-ni-pres’ent, a. சருவவியாபகமுள் 
எள; எங்கும்நிறைர்த, 
Being, சருவவியாபி, எங்கும்றிறைர் 
தவா. 
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Om-nis'cience, s. சருவகஞானம், சருவ 

ஞஞாம். 
Om-nis'cient, a. சருவஞானமுள்ள, ௪ 

ருவஞ்ஞத்துவமுள்ள. 
Being, சருவஞானி, அ௮அனந்தஞானி. 

Om-niv'or-ous, a. சருவத்தையும்பட்ி 
க்ெ. t 

On, adv. உயர, கார, அப்புறம், மேலே. 
go on, அப்பால்பொ, 

On, prep. மேல், மீது, மிசை. 
a bare assertion, சொன்மாத்திரத்தி 
லே, பேச்சளவிலே. 
account of, நிமித்தம், மூலம், பற்றி, 
தொட்டு, பேரலல், குறித்து. 
purpose, வெணுமென்று, மனசார. 
trust as goods, நிலுவைக்கு, நம்பிக் 
கைக்கு. 

O'nan-ism, 8. தற்புணர்ச்ி, சுயபுணர் 
ச்சி. 

Once, adv ஒருக்கால், ஒருதரம், ஒருமு 
றை, ஒரேவிசை. 
MOF, இன்னும்ஒருதரம், மறுபடியும். 
and again, மேலும்மேலும், திரும்பத் 
திரும்ப. 
at once, ஒருமுறையில், உடனே. . 

On dit, adv. கேள்வியுண்டு, 
One, 8. ஒன்று, ஏகம், ஒருமை. 
One, 4. ஒரு. 

accord, ஒருங்கு, அன்னியொன்னி 
யம், ஒரேமனம், EH bas. 
thing only, ஒன்றேயொன்று, ஒன் 
றே, ஒன்றேமாத்திரம். 
of a pair, ஒற்றை. 
person, ஒருத்தன், ஒருவன். 
person alone, ஒரேஒருவன், ஒருவ 
னே. 
or a single one, ஒன்று, ஒன்றி, 

after another, ஒன்றுமாறியொன்று, 
ஒவ்வொன்றாய். 

O-nei-ro-crit'ic, S. சொற்பனலியாக்கி 
யானி, கனவுக்குப்பொருளுரைக்கை. 

O-nei-ro-crit'ic-al, a. கனாவுக்குப்பொ 
ருள்சொல்லும்தத்துவமுடைத்தான. 

O-nei'ro-man-cy; $. சொப்பனதூல், க 
raga, சொப்பனசாத்திரம். 

One'ness, 8. TE, ஒற்றுமை, தனிமை, 
ஒன்றிப்பு, அன்னியோன்னியம், ஓஒ 
ருபந்தம், ஜச்கம். 
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On'er-a-ry, 4. சுமையேற்றுதற்குத்தகு ந் 
த, சுமையுள்ள. 

On'er-ate, v. ad. சுமையேற்றுதல், பார 
மேற்றுதல். 

On-er-a'tion, s. சமையேற்றுகை, 
On'er-ous, @. சுமையான, பாரமான, க 

னழமுள்ள. 
duty, பாரமானகடமை. 
to be onerous, தாக்குதல், கனத்தல். 

One-sid'ed-ness, s. பட்சயாதம், ஓரப் 
ட்சம், 

On'ion,s. வெண்காயம், ஈரவுள்ளி, சோ 
சனம். 

On'ly, a. ஒரே, எக, தனிமையான. 
son, ஏகசன்,எகபுத்திரன் ,ஒரேமகன். 

Only, adv. மாத்திரம், தனியே. 
he only, அவனொருவனே, அவன்மா 
தீதிரம், அவனே, 

On'o-man-cy, 8. sாமஅட்சரசாத்திரம், 
பெயமெழுத்துக்குறிநூல். 

On'set, s. அடர்ப்பு, எதிர்ப்பு, போர், 
யுத்தம், சருவுகை. 

Onslaught, s. எதிர்க்கை, சருவுகை, பா 
ய்ந்துவிழுகை, யுத்தம்மூட்டெகை. 

On-to-log’ic, தத்துவசாத்திரத்து 
On-to-log’ic-al, ~~ ‘ E5055. 
On-tol’o-gist, s. சத்துவசாத்திரி. 
On-tol’o-gy, 8. தத்துவசாத்திரம், சராச 

ரசாத்திரம். 
On'ward, a. கதித்த, ஏறின, முந்தின, 

தேறின.. 
On'ward, adv. ன்னே, முந்தி, நெடு 

க, அப்பால், அப்புறம். 
On'y-cha, s. குங்குலியம். 
O'nyx, 8. கோமேதகம். 
Ooze, s. சேறு, சகதி, பொசிவு, senor 

நீர், அடையல், காரரீர். 
Ooze, v.n. பொசிதல், ஊறுதல், கத 

ல், ஒழுகுதல், வடிதல், வார்தல், பா 
ய்தல். 
out as gravy or serum, ஊனம்பாய்த 
ல், ஊனம்வடிதல். 

Ooz'ing, s. ஊறுகை, பொதிகை. 
Ooz'y, a. சதகலான, சள்ளலான, சேரு 

ன, செதும்புள்ள, கசிவுள்ள. 
O-pac'i-ty, 
O-pa'cous-ness, s. 

மங்கல், மந்தம, ம 

O-paque'ness, 
ந்தாரம், இருள். 
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O-pa'cious, a. Aரணம்்ஊடுருவமாட்டா 
த, ஒளிசெல்லக்கூடாத. 

O'pal, s. Aவதாதுக்கல்., 
O'pal-ine, a. Aவதாதுக்கற்போன்ற. 
O-paque’, இருளான, மந்தமான, த 
O-pake’, Rina ot Rae 
Ope, v. a. தறத்தல். 
Ope, 4. வெளியரங்கமான, திறந்த. 

O'pen, v. a. திறத்தல், விரித்தல், நீக்கு 

தல், அவிழ்த்தல். 
a book, a fold, &c., விரித்தல், திறத் 
தல், பிரித்தல். 
a blister, &c., பேழ்த்தல், சத்திரித் 

தல், குற்றுதல். | 
a subject, வெளிப்படுத்துதல், ANS 
அச்சொல்லுதல், விபரித்தல். 
the mouth, அங்காத்தல். 
a shop, sடைவைத்தல். 
& seam, பிரித்தல், அவிழ்த்தல். 
the eyes, sண்விழித்தல், கண்திறத் 
தல். 

O'pen, v.n. திறவுணல், நீங்குதல், பெ 
யர்தல், வெடித்தல். 
to begin, தொடங்குதல். 

OPP 

Op'er-ate, v.n. sரரியப்படுதல், சேட் 

டித்தல். | 
as influence, செல்லுதல், தாக்குதல். 
as a medicine, பிடித்தல், பலித்தல். 

Op-er-a'tion, s. இரியை, இருத்தியம், 
செய்கை, தொழில், இயக்கம். 
in surgery, இரணவைத்தியாப்பியாச 
ம், இரணவைத்தியம். 

Op'er-a-tive, a. பலிக்கக்கூடிய, ASH) 
யாகக்கூடிய, செய்யக்கூடிய. 

Op'er-a-tor, s. sருமகாரகன், காரியக 
ருத்தன், இரணவைத்தியன். 

Op-er-0se', a. பிரயாசமான, தொர்தர 
வான, வருத்தமான. 

Op-er-0se'ness, 8. பிரயாசம், தொந்த 
ரை, வருத்தம். 

O-phi-ol’o-gist, s. சருப்பசாத்திரி, 
O-phi-ol’o-gy; 8. சருப்பசாத்திரம். ' 

_ O'phite, s. srாகபச்சைக்கல். 

Oph-thal'mi-a, கண்ணோ, கண் 
Oph'thal-my, ~ ல் 
O'pi-ate,s. Aித்திரையுண்டாக்குமருந்து, 

அபின்கூடியமருந்து. 
O'pi-ate, a. நித்திரைவருவிக்திற, 

asa flower, nagGsea, அலர்தல், a! 1 O-pine’, v. 4. எண்ணுதல், கருதுதல், நி 
ள்ளுதல். 

0'pen, 4. வெளியரங்கமான, வெளிப் 
படையான, தெளிவான, வெளியா 
ன, அலக்கமான, பராசியமான. 
countenance, துலக்கமானமுகம், 
தெளிந்தமுகம், தாராளமுகம். 
day, பகல், பபெகல், நடுப்பகல், 

field, வெளி, மைதானம். 
handed, கொடையுள்ள, | விரித்தகை 
யுள்ள, திறந்தகையுள்ள. 
hearted, Sறந்தமனமுள்ள, உதாரமு 
ள்ள. 

mouthed, திறந்தவாயுள்ள, வெளிவா 
யான. 

0'pen-ing, 8. அவாரம், அழை, நீக்கம், 
வெடிப்பு. 

O'pen-ly, adv. தெளிய,தெளிவாய்,வெ 
ஸியரங்கமாய், படிரங்கமாய். 

O'pen-ness, 8. தாராளம், தெளிவு. 
of countenance, முகத்தாராளம், செ 
ந்தளிப்பு. | 

Op'e-ra, 8. sாடகம். 
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னைத்தல் , உத்தேசித்தல். 
O-pin’ia-ted, a. பிடிவாதமான, தன்மத 

ம்நிறுத்துறெ, அடமுள்ள. 
O-pin’ia-tive, a. படி வாதமுள்ள, ௨ரூ 

பிக்கப்படாத. 
O-pin-ia'tor, s. JL வாதக்காரன், தன்ம 

தம்கிறுத்துவோன். 
O-pin'ion, s. எண்ணம், நினைவு, கருத் 
அ, அணிவு, நிதானம், உத்தேசம். 
as a tenet, கோட்பாடு, மதம். 

O-pin'ion-ate, பிடிவாதமான, ௭ 
O-pin'ion-a-ted, 1 ¢ ண்ணத்கைமாற்ற 

க்கூடாத, அணிவுகொண்ட, விடாப் 
பிடியான. 

O-pin‘ion-a-tive, a. dL வரதமான, முர 
ட்டுப்பிடியான. 

O-pin'ion-ist, 8. dிடவாதக்காரன், தன் 
மதம்நிறுத்துவோன். 

O’pi-um, 8. அபின். 
O-po-del’doc, s. சவர்க்காரதைலம். 
'0-pos'sum, 8. ஒருமிருகம். He 
Op'pi-late, s. அடைத்தல், eee த 

டுத்தல், 



OPP 

Op-p0’nen-cy, s. எதிர்நியாயம். 
Op-po'nent, s. எதிராளி, எதிரி, பகைஞ 

ன், விரோதி, எதிர்வாதி, பிரதிவாதி. 
Op-po'nent, a. எதிரான, விரோதமான, 

மாறான. 
Op-por-tiine’, a. தற்சமயமான, நல்ல 
வேளையான, பருவமான, தறுவாயா 

ன, தருணமான. 
Op-por-tiine'ly, adv. zசrவகாசமாய், வ 

சதியாய், பக்குவமாய், தற்சமயமாய். 
Op-por-tuni-ty, s. சமயம், வேளை, சா 

வகாசம், வசதி. 
to give opportunity, சமயங்கொடுத் 
தல், தவணைகொடுத்தல். 

Op-pose’, v. a. எதிர்த்தல், விரோதித் 
தல், இடைஞ்சற்பண்ணுதல், எதிரு 
ரைத்தல், பகைத்தல், தடுத்தல். 

Op-pose’, v. n. எதிர்தல், நேரிடுதல். 

Op-pos’er, s. எதிராளி, எதிரி, விரோதி, 
பகைவன், மாற்றான், அடவாதி. 

Op’po-site, a. எதிர்ப்பக்கமான, எதிரா 

ன, நெற்றிக்குபேரான, முன்னான. 

Op'po-site-ly, adv. எதிர்முகமாய், எதிர் 
ப்பக்கமாய். 

Op'po-site-ness, 8. எதிர், விரோதம். 

Op-po-si'tion, s. மாறுபாடு, எதிரிடை, 

QLD, அடம், தடை. 
the true time of sun and moon, #% 

தபறுவம், பெளரணமி, உவாஅறுதி. 

of sun and planets, சங்கமம், 
பாடு, | 

Op-posii-tive, a. எதிர்வைக்கப்படத்த. P-P தீத 
க்க. 

Op-press’, v. a. ரெருக்குதல், அடர்த்த 

ல், இடெ்கண்செய்தல், ஒடுக்குதல், 

கொடுமைசெய்தல், இடைஞ்சற்பண் 
ணல். 
as nightmare, அமுக்குதல், மயக்கு 

தல். 

Op-press'ed, a. இடுக்கப்பட்ட, நெருக் 
கப்பட்ட. 

Op-pres'sion, s. நெருக்கம், சொடுமை, 

இடைஞ்சல், இமெபு, இவெந்தி, ஒடு 

க்கம், இடுக்கண், கொடுங்கொன்மை. 

Op-press'ive, a. கொடுமையான, பார 
மான, குரூரமான, நெருக்கமான. 

heat, கொடியகரம்தி, கடுவெப்பம், ௨ 
ஷ்டணம். 
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Op-press’ive-ly, adv. கொடுமையாய், இ 
டுக்கணாய்; நெருக்கிடையாய். 

Op-press'or, 8. கொடுங்கோலாளன், இ 
டுக்கண்காரன், குரூரன், ஒடக்குவோ 
or, ரெருக்குவோன். 

Op-pro’bri-ous, a. நிக்தையான, பழிப் 
பான, இழிவான. 
language, ஏச்சு, பழிப்பு, சபிப்பு, 

MAG, இகழ்வு, grap Coo. 
Op-pro’bri-ous-ly, adv. நிக்தையாய், இ 

ழிவாய், தூஷணையாய். 

Op-pro'bri-ous-ness, 8. இகழ்ச்ச, Has 

னை, இகழ்வு. 

Op-pro'bri-um, s. பழிப்பு, நிந்தனை, ௮ 
வ8ர்த்தி, அவக்கியாதி. 

Op-pign’, 1. 4. எதிர்த்தல், பகைத்தல், 

முரணுதல். 
Op-pug'nan-cy, 8. எதிர், எதிரிடை, ப 

கை, விரோதம். 

Op-pug’nant, a. எதிரான, பகையாள. 

Op-pug-na’tion, s. எதிரிடை ; விரோதம். 

Op-piign’er, s. எதிரி, சருவுவோன், ௭ 

திர்ப்போன்.  - 
Op-ta'tion, 5. விரும்புகை, விருப்பங் 

சாட்டுகை. 

Op’ta-tive, a. விருப்பமான. 
mood, வியங்கோள். 

Op'tic, s. கட்பொறி, கண். 

Op'tic, பார்வைக்கடுத்த, ஈயனசா 

Op’tic-al, குல்சா! காட்சிக் 

கடுத்த, நேத்திரத்துக்கடுத்த. 
illusion, திரிபுக்காட் சி, சத்துவித்தை. 

Op-ti'cian, s. sயனசாத்திரி, திட்டிசாத் 

திரி, நேத்திரவைத்தியன். 

maker or seller, sகண்ணாடிச்குத்திரங 

களுண்டாக்குவோன், கண்ணாடிசசூ 

த்திரங்கள்விற்போன். 

Op'tics, s. sஈயனசாத்திரம், தட்டிசாத்தி 

ரம், கெத்திரவைத்தியம். 

Op'ti-ma-cy, s. மேன்மக்கள், பிரபுக்க 

ள், மகத்துக்கள். 

Op'ti-mism, s. சருவதிருத்தியமுமநன் 

மைக்கேதுவாகவிதிக்கப்பட்டன . 

வென்னுங்கோட்பாடு. 

Op'ti-mist, s. சருவமும்£ன்மைக்கேது 

வாகவிதிச்கப்படடனவெனனுங 
கோட்பாடையவன. 



ORA 

Op'tion, s. விருப்பம், பிரியம், தன்னி 
ட்டம், சுயேச்சை. 

Op'tion-al, a. விருப்பமுள்ள, தன்னி 
ட்டமான, சுயேச்சையுள்ள. 

Op'u-lence, s. செல்வம், ஐசுவரியம், 
வளம், வாழ்வு, தனம், பரக்தியம். 

Op'u-lent, a, செல்வமான, ஐசுவரியமு 
ள்ள, வாழவுள்ள. 
lady, சீமாட்டி, பாக்கியவதி, செல்வி. 
man, சமான், பாக்கியவான், ஜசுவரி 
யவான். 

Op'u-lent-ly, adv. செல்வமாய், Mea 
யமாய், வாழ்வாய். 

Or, con. அல்லது, ஆகுதல், என்திலும். 
he or I must go, அவனாகுதல்நானாகு 
தல்போகவேண்டமிம், 

Or'a-cle, s. தேவவிடை ; தேவஉத்தரவு, 
சன்னதம். 
as inside of a temple, wலமண்ட 
பம், மூலஸ்தானம், ஆவாசம். 

the place, வெறியாட்டுக்களம். 
one inspired to tell, ப4மத்தோன், 
வெறியாட்டாளன், தேவராளன். 
uncommonly wise person, அனுபஸ் 
தாபிரசங்கி, வாக்கி, புரோகிதன். 
female, சராலிணி, தேவராட்டி. 
(pl.) இருவாக்கு, தேவவாக்கு. 

O-rac'u-lar, a. சாத்திரஞ்சொல்லுநெ, 
சன்னதஞ்சொல்லுறெ, உறுதியான, 
உபயார்த்தமான. 
words, சன்னதம், திருவாக்கு. 

O-rac'u-lar-ly, adv. சரத்திரமாய், உறு 
தியாய், திருவாக்காய். 

O'ral, a. வாய்மொழியான, கேள்வியா 
ன, கன்னபரம்பரியமான. 

O'ral- -ly, adv. கேள்வியாய், வாய்மொழி 
யாய், பிரசங்கமாய், 

Orange, s. தேன்றோடை, தோடை, நா 
ரத்தை, FAS, கொளஞ்சி, 
fruit, தேன்றோடம்பழம், கொளஞ்சி 
ப்பழம், இச்சிலிப்பழம். 

Orange, a. தன்றோடைக்குரிய, 
தோடைபொன்ற, நாரத்தைக்குரிய. 
color, பொன்மை. 

Or'ange-peel, s. இச்சிலிப்பழத்தோல், 
தோடரந்தோல். 

O-rang’-ou-tang’, s. வரனரம், ஒர்வகை 
குரங்கு. 
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O-ra'tion, s. பிரசங்கம். 
Or'a-tor, 8. சாதுரியவான், பிரசங்இ, 

வாக்குவல்லபன், வாசாலன். 
Or-a-to'ri-al, பிரசங்சத்துக் கடுத் 
Or-a-tor'i-cal, “" ¢ த, வாசாலமுள்ள. 
Or-a-t0'ரi-al-ly, adv. சாதுரியமாய், வா 

சாலமாய். 
Or-a-t0'ri-0, 5. ஒர்வகைஇசைப்பாட்டு, 

a chapel, கோயில், ஆலயம், தேவால 
யம், சினகரம். 

Or/a-to-ry, s. பிரசங்கம். 
place of worship, செபக்கூடு, தேவா 
ராதனைஸ்தானம். 

Orb, 5. கோளம், மண்டலம், உண்டை, 
சக்கரம். 
of a planet, Aரகவட்டம், இரகபா 
தை, அயனமண்டலம். 

Or'bate, a. பிதாவற்ற, பிள்ளையில்லாத. 
Orb’ed, a. வட்டமுள்ள, வட்டவடிவா 

ன, வளைந்த, மண்டலாகிருதியான, 
சக்கரவடிவான. 

Orb'ie, a. கோளாகாரமான, உண்டை 
வடிவான. 

Or-bic'u-lar, a. தரளையான, வட்டமா 
ன, உண்டையான, சக்கரமான. 

Or-bic'u-lar-ly, adv. உண்டைவடிவா 
ய், கோளாகாரமாய். 

Or-bic’u-lar-ness, s. கோொளாகாரம், உ 
ண்டைவடிவு. 

Or-bic'u-la-ted, a. மண்டலவடிவாக்க 
ப்பட்ட, உண்டையான. 

- Or-bic-u-la'tion, s. கோளாகிருதி, மண் 
டலாகதிருதி, வட்டம். 

Orb’it, s. அயனம், மண்டலம், தனயன் 
ம், கட்சம். 

declination to the ecliptic, ப7மாப ம். 

in anatomy, sகண்குவளை, கண்குளி. 
Orb'i-tude, பெற்றாரையிழந்துவிடு 
Orb’i-ty, எ & கை, பிள்ளைகளையிழந் 
அவிடுகை. 

Or'chard, s. sனிமரம்வளருந்தோட்ட 
ம், பயன்றருவிருட்சவனம். 

Or'ches-ter, ) குயிலுவர்ஸ்தானம்,வா 
Or'ches-tra, s. தீதியக்காரசங்கம்; பா 
Or'ches-tre, டகர்வாசம். 

Or'ches-tral,a.Wrடகர்சங்கத்துக்கடுத்த. 
Or-dain', v. a. நியமித்தல், கற்பித்தல், 

ஏற்படுத்துதல், தாபித்தல். 



ORD 

set a part in office, பL்டக்தரித்தல், 
பட்டங்கட்டெல், பட்டாபிஷேகம் 
பண்ணுதல். 
a minister, கருஅபிஷேகம்பண்ணு 
தல், குருப்பட்டஞ்குட்டதெல், குருப் 
பட்டந்தரித்தல். 

Or-dain'a-ble, a. நியமிக்கப்படத்தக்க, 
எற்படுத்தப்படத்தக்க. 

Or-dain’er, s! ஏற்படுத்துவோன், கற்பி 
ப்போன், அபிஷேகஞ்செய்வோன், 
பட்டஞ்குட்வொன்,விதிப்போன். 

Or'de-al, s. சோதனாதண்டனை, கொடு 
நீதண்டனை, கடாகச்கனை, இடுவந்தி, 

Or'der, s. ஒழுங்கு; முறைமை, இரமம், 
விதி, சட்டம். 
௨ 10%, பந்தி, வரிசை, நிரை. 
holy coin குருப்பட்டம். 
to take orders, உபதேசிக்கஉத்தரவு 
பெறுதல், ஆசாரியபிவேக ம்பெறுதல் 
as command, கட்டளை, கற்பனை. 
as citation, ஒப்பம், கட்டளை. 
a5 kind, தன்மை, வகுப்பு, சாதி. 
as rank, degree, A%v, படி, குலம். 
in architecture, Aற்பத்தொழிலொழு 
ங்கு, கட்டவேலைத்திட்டம். 
to setin, தொடுத்தல், கொத்தல். 

Or'der, v. a. கட்டளையிடதல், ஏவுதல், 

கற்பித்தல், ஈடத்துதல், ஒழுங்குப்படு 
தீதுதல், அணியாக்குதல். 

Or’der-er, 8. sகட்டளையிடுவோன், விதி 
ப்போன். 

Or'der-ing, a. ஒழுங்குப்படுத்துறெ. 
Or'der-less, a. ஒழுங்கற்ற, வழிவிலகி 

ன, குழப்பமான. 
Or'der-li-ness, 8. தருத்தம், ஒழுங்கு, 

முறை, நேர்மை. 
Or'der-ly, a. ரமமான, சீரான, IGS 
தமான, சாங்கோபாங்கமான, Papal 
கான, நேர்ரெறியான. 
conduct, ஈன்னடை,, ரேர்ரெறி, நிதா 
னம், நல்லொழுக்கம். 
disposal, வரிசை, ஒழுங்கு. 
person, - BETES PDE Gor or a err. 

Or'di-nal, s. சடங்குச்சட்டம், தறியா 
pre) 

Or'di-nal, a. எண்ணுக்கடுத்த, எண்கோ 
OA! WMT. 
numbers, எண்ணுரியிலச்கம். 
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Or'di-nance, s. sற்பனை, நியமம், நியதி, 
முறைமை, Fh ose. 
divine, தேவகற்பனை, தேவகற்பிதம், 
தேவவாக்கு; விதானம், திவ்வியசட 
ங்காசாரம். 

Or'di-na-ri-ly, adv. விதிப்படி, வழக்க 
தீதின்படி. 

Or'di-na-ry, 8. வேதநியாயசாஸ்திரி. 
place of eating, போசனசாலே. 
price of a meal, பேோரசனவிலை, 
in the marine department, sதறைம 
reso gongs. 

Or'di-na-ry, 4. ஒழுங்கான, முறை 
யான, ரேரான. 
person, மத்திமன், குறைவுள்ளவன். 
as common, usual, பொதுவான, வா 
டிக்கையான, து 
as of common rank, &€., sடுத்தரமா 
ன, மத்தியமான. 
as plain, inferior, பரும்படியான. 

Or'di-nate, s. ஆலம்பம். 

Or'di-nate, a. ஒழுங்கான, முறையான. 
Or'di-nate-ly, adv. ஒழுங்காய், முறை 

யாய், நிரையாய். 
Or-di-na'tion, s. அபிஷேகம், பட்டச் 
GLO, பட்டாபிஷேகம். 
as appointment, நியமம், நியமிப்பு. 

Or'di-na-tive, a. sகட்டளையிடுகிற, நிரு 
பிக்கிற., 

Ordnance, 8. பீரங்கி, குந்தாணிப்பீர 
ங்கி, சட்டிப்பீரங்ி. 

| Or’dure, 8. மலம், கஷ்டம். 

Ore, 8. களிம்புள்ளலோகம். 

Or'gan, s. கருவி, தத்துவம், கரணம். 

asa person, தூதன், பிரதிகர்த்தன், 
காரறியகர்த்தன். 
a musical instrument, வாத்தியக்க 
ருவி. 
pipe of, தொளை, குழல். 
of sense, Gானேர்திரியம். 
of action, கன்மேந்திரியம். 

Or'gan-build’er, s. sாதவியந்திரம்செய் 
வோன், குயிலுவக்கருவிக்காரன். 

Or-gan’ic, ய லைக்க அங்கத் 
Or-gan' ic-al, ~ DARD Se EO 

ன்ற, உறப்புள்ள. 

Or-gan'ic-al-ly, adv. அங்கமுள்ளதாய், 
உறுப்புள்ளதாய். 
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Or-gan'ic-al-ness, s. அ௮ங்கமுடைமை, 
உறுப்புடைமை, 

Or'gan-ism, 8. அங்கக்கட்டு, அங்கபம் 
தம், தேகபந்தம். 

Or'gan-ist, 8. வாத்தியக்காரன், குயிலு 
வன். 

Or-gan-i-za'tion, s. சரீரக்கட்டு, ஒழுங 
கு; நிரை, அங்கபந்தம், சாங்கம், இ 
சைப்பு. 

Or'gan-ize, v. a. உருவாக்குதல், ஒழுங் 
குப்படுத்துதல், நிரைத்தல். 

Or'gan-iz-ed, a. உருவாக்கப்பட்ட, @ 
முங்குப்படுத்தப்பட்ட. 
system, ஒழுங்குச்சட்டம். 

Or'gasm, 8. மனவெழுச்ி, அதிமுயற். 
Or'gies, 8. (pl.) சத்திபூசை. 
O'ri-en-cy, 8. வன்னப்பிரகாசம். 
O'ri-ent, 8. ழக்கு, பூருவதிசை, Gps 

திசை. 
O'ri-ent, a. உதிக்கெற, இழக்கான, பிர 

காசமான, தீழ்த்திசையிலுள்ள. 

0-ri-ent’al, s. Aழக்கிலேயுள்ளவன், 8 
டத்திசையான. 

0-ரi-ent'al, a. Sழத்திசையான, இழக்கா 
ன, pS Haru querer. 

O-ri-ent’al-ism, s. Ps GSH mFUCuE 

௪, ழ்த்திசைக்குரியது. 
0-ri-ent’al-ist, s. Aக்குத்திசையான், 

ஒழ்த்திசையான்; தழ்த்திசைப்பா 
வையில்வல்லவன. 

Or'i-fice, s. அவாரம், வாய், கண், கண் 

ணறை, தொளை, பொத்தல். 

of a bite, sgaaw. 

of a fistula, tumor, &c., முகம், க 
ண், வாய். 
of a spring, ஊற்றுக்கண், ஊற்றுத்து 

வாரம். 

of a wound, புண்வாய். 

Or'i-flamb, s. பிராஞ்சிதேயத்திற்பூருவ 

இராசகொடி. 
Or'i i-gin, 8. ஆதி, அவக்கம், காரணம், 

ஆரம்பம், வரலாறு, அடி, உதயம், பி 

அப்பு, முதல், எழுவாய், தலை, தொ 

டக்கம், தோற்றம், மூலம், பிராசயம். 

O-rig'in-al, s. ஆதியானது, மூலம், பூரு 

வம், முதல், ஆரம்பம். 
applied to books, தாயே௫ட, மாதிரி 
கை, மூலப்பிரதி, 
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O-rig'in-al, a. சுயமான, பூருவமான, 
ஆதியான, சேஷ்டமான. 
bond, தாய்ச்£ீட்டு, தாயுறுதி, அசற்ச 
ட்டு மூலபத்திரம். 
cause, ஆதிகாரணம், முதற்காரணம், 
மூலகாரணம். 
genius, சுயவிவேகம். 
language, மலபாடை, தாய்ப்பா 
லை, ஆதிபாலை, பிரதமபாலை. 
plantain, சாய்வாழை. 
stock, முதல், அடியுரம், அடிப்பலம். 
tree, தரய்மரம். 

O-rig-in-al’ i-ty, 8. முதன்மை, பருவத 
ன்மை, அதித்தவம். 

O-rig'in-al-ly, adv. முதல்முதல், HAE 

கத்தில், ஆரம்பத்தில். 
O-rig'in-al-ness, 8 பூருவதன்மை, 

ஆதி. 
O-rig'in-a-ry, a. மூலமான, பிறப்பிக்க 

ற; காரணமாயிருக்றெ. 
O-rig'in-ate, v. a. Aருட்டித்தல், பிறப் 

பித்தல், தோற்றுவித்தல், உண்டாக்கு 

தல், ருட்டித்தல், படைத்தல். 
O-rig/in-ate, v.a. தொடங்குதல், அடி 
por i உதித்தல், உற்பவித்த 
ல்; தோற்றுதல், உண்டாதல். 

O-rig-in-a'tion, 8. தோற்றம், பிறப்பு, - 
உற்பத்தி, பூர்வசம்பவம். 

O-riழ'in-a-tor, 8. முகாரி, பிரான், ஆதி 
க்கன், கத்தன், பிறப்பிப்போன், சன 
கன், ஆக்குவோன். 

0-r'௦ற, 58. கற்கடகவிராச, இடையன் 
கால்வெள்ளி, சாந்திரமாசம். 

Or'i-son, 8. பிராத்தனை, விண்ணப்பம், 

Or'na-ment, s. Aங்காரம், செப்பு, ௮ல 
ங்காரம், வன்னிப்பு. 
as jewels, அணிகவன், பூணாரம்; பூ 
ஷணம், ப 

Or'na-ment, va. அலங்கரித்தல், சோ 

டித்தல், சிறப்பித்தல், அணிதல், G 
MSN, வன்னித்தல், சிங்காரித்தல். 

Or-na-men'tal, a. அலங்காரமான, சிற 
ப்பான, சத்திரமான. 

work in gold, &c., அரும்புவேலை, 
சத்திரவேலை. 

Or-na-ment'al-ly, adv. அலங்கரரமாய், 
சித்திரமாய், சறெப்பாய்,. 
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Or'nate, v.a. அலங்கரித்தல், சறெப்பித் 
$0, கோலம்புனைதல், சோடித்தல். 

Ornate, a. அலங்கரிக்கப்பட்ட, And 
பித்த, அழகாக்கின, சோடித்த. 

Or'nate-ly, adv. அலங்காரமாய், சிறப் 
பாய், அழகாய், சோடிப்பாய். 

_ Or'nate-ness, s. ப்பு, அலங்காரம், 

அழகு; சோடிப்பு, புனைவு. 
Or'na-ture, s. அலங்காரம், அழகு. 
Or-nis-cop'ics, 8. பட்சிக்குறிச்சாத்திர 

ம், சகுனசாத்திரம், புள்நியித்தம். 
Or-nis'co-pist, s. பL்சிக்குறிச்சாத்திறி, 

சகுனசாத்திரி, புள்றியித்திகன். 
Or-ni-tho-log’ic-al, a. பட்சசொத்திரத்து 

கடுத்த, சகுனசாத்திரத்துக்கடுத்த, 
Or-ni-thol’o-gist, s. பட்சொத்திரி, ௪ 

குனி. 
Or-ni-thol’o-gy, s. பட்சசாத்திரம், சகு 

னம். 

Or-nith’o-man-cy, s. பLi்க்குறிச்சாத் 
திரம், புள்நிமித்தசாத்திரம். 

Or'phan, s. தந்தைதாயில்லாதபிள்ளை, 
அநாதபிள்ளை, ஆதாரமற்ற பிள்ளை. 

Or'phan, a. பெற்றாரில்லாத, அநாத, ௮ 

ந்தரித்த, தர்தைதாயற்ற. 
Or'phan-age, : a தந் 
Or'phan-ism,  § தைதாயின்மை. 
Or'phan-ed, a. பெற்றாறில்லாத. 
Or'pi-ment, s. அரிதாரம், தாளகம், பொ 

ன்னரிதாரம், பழுப்பு. 

Or're-ry, s. Qரகசாரகுத்திரம், குரியம 
ண்டலத்தைக்காட்டுமோர்குத்திரம், 
திரகவிகாசனபாவனாவியநர்திரம், கய 
ந்திரம். 

Or'tho-dox, a. வெதநூன்முறையான. 
persons, வேதியர், வேதானுசாரிகள். 

Or'tho-dox-ly, adv வேதநூலின்படி, 
வேதமுறையாய், விதிப்படி. 

Or'tho-dox-ness, s. வேதநூன் முறை. 
Or'tho-dox-y, 8. வைதீகம், வேதநம்பிக் 

கை, வேதவிசுவாசம். 
Or-tho-ep'ic-al, a. சொல்லொலிமுறை 

க்கடுத்த, வாத்திய சகர. 

Or'tho-e-pist, s. சொல்லுச்சரிப் பில்வ 
ல்லவன்; தீர்க்கவாக்டி. 

Or'tho-e-py, s. சொன்முறையுச்சாரண 
by எழுத்தொலியிலக்கணம். 
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Or-thog’ ra-pher, s. எழுத்திலக்கணி, ௮ 
ட்சரவிலக்கணி, அட்சராப்பியா9ி. 

Or-tho-graph’ic, நிதார்த்தமாயெ 
Or-tho-graph’'ic-al, a . முதப்பட்ட, 
முறையேயெழுதப்பட்ட, எழுத்தில 
க்கணத்துக்கடுத்த. 
in astronomy, ஆலம்பலிகித. 

Or-tho-graph'ic- -al-ly, adv. எழுத்துவிதி 
ப்படி, அட் சரமுறைப்படி. 

Or-thog'ra-phy, s. எழுத்திலக்கணம், ௪ 
ழுத்ததிகாரம், எழுத்தியல். 
in geometry, ஆலம்பவிகதிசம். 

Or-thol’o-gy, s. பொருள்களின்சரிவிப 
ரம், வஸ்துக்களின்சரிவிபரம். 

Or'tive, a. இழக்கான, கீழ்த்திசையான. 
in astronomy, உதய. 

Orts, 5. (pl.) கழிவுகள், சேடங்கள். 
Os'cil-late, v. n. ஆதெல், அசைதல். 
Os-cil-la'tion, s. ஆட்டம், அசைவு. 
Os'cil-la-to-ry, a. ஆடுறெ, அசைழெ, ௪ 

விக்கிற, ஆலிக்இற. 
Os'ci-tan-cy, s. கொட்டாவி, நித்திரை, 

சோம்பல், நித்திரைத் தூக்கம். 
Os'ci-tant, a. கொட்டாவிவிடுகின்ற, 
அசதியான, சோம்பலான, திமிர்கொ 
ண்ட; தூக்கமயக்கமான. 

Os'ci-tate, v. n. கொட்டாவிவிடுதல். 
Os-ci-ta'tion, s. கொட்டாவிவிடுகை. 
O'sier, s. ஓரலறி. 

Os'pray,8.மின்குத்திப்புள்,கடற்பருந்து. 
Os'se-ous, a. எலும்புள்ள, அத்தியுள்ள. 
Os'si-cle, s. Aற்றெலும்பு. 
Os-sif'ic, a.எலும்பாக்கத்தக்க, எலும்பா 

கத்தக்க, அத்தியாக்குறெ. 
Os-si-fi-ca’tion, 8. எலும்பாகுகை, என் 

பாக்குகை, அத்தியாகுகை. 
Os'si-frage, s. sடற்கமுகு. 
Os'si-fy, v. a. எலும்பாக்குதல், வரட்டு 

தல் , அத்தியாக்குதல். 
Os'si-fy, v. n. எலும்பாதல், வரளுதல். 

| Os'su-a-ry, 8. கழியுடற்ெகம், என்புக 
ள்வைக்குஞ்சாலை. 

Os-siv'or-ous, a. எலும்பைத்தின்கறெ , ௮ 
தீதியசனமுள்ள. 

Os-ten'si-ble; a. srட்சயொன, வெளி 
வேஷமான, வெளியரங்கமான. 

Qs-ten’si-bly, adv. வெளியாய், வெளி 
. யரங்கமாய், காட்சயொய், வேஷமாய். 

Yat 
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Os-ten'sivey a. வேடிக்கையான, வெளி 
யரங்கமான, தெரியக்காட்டுறெ. — 

Os-tent-a'tion, s. வெஷம், போலி, இ 
டீக்கு; இடம்பம், ஆடம்பரம், Says 

கு, கோலாகலம். 
Os-tent-a'tious, a. பிyுக்கான, போலி 
த்தன்மையான, ஆடம்பரமான, கொ 

லுகொலுப்பான, கோப்பான. 
fellow, இடம்பகன், பிலுக்கன், கு 
சாலன், கோலாகலன. 
to be ostentatious, sணிசங்காட்டதெ 
ல், வீம்புகாட்டெல், பெருமிதமாய்்௩ 
டத்தல், கோப்புக்காட்டதெல். 

- Os-tent-a'tious-ly, adv. ஆடம்பரமாய், 
பிலுக்சாய், வீம்பாய், கொலுவாய். 

Os-tent-a'tious-ness, 8. இடிக்கு, கோ 
லாகலம், பிலுக்கு, வீம்பு. | 

Os-te-ol’o-gy, s. என்பியற்கைவிதி, ௮ 
தீதிசாத்திம். 

Os'ti-a-ry, 8. முகத்துவாரம், கழிமுகம். 
Ost'ler, s. (see Hostler.) GAிரைவிசார 

ணைக்காரன், குதிரைப்பாகன். 
Os'tra-cism, s. சதேசத்தைந்க்குகை. 
Os'tra-cize, v. a. புறத்தேசத்திற்குஅகற் 

அதல், அன்னியதேசப் படுத்தல். 
Os'trich, s. திக்குருவி, ஒட்டகப்பட் A. 
Ot-a-cous’tic, s. கேள்வித்துணைக்கருவி. 
Oth’er, a. மற்ற, வேறு, அன்னிய, மற் 

றைய, அயலான. 
Oth'er-wise, adv. மற்றைப்படி, அல்ல 

வென்றால், அல்லாவிட்டால். 
Ot'tar, s. முட்செவ்வந்திப்பன்னீர். 
Ot'ter, s. ஒர்மிருசம். 

as a powder, ஓர்பரிமளசுண்ணம். 
Ouch, s. வத்தி, குவளை, கேவணம், கு 

ழிவட்டம். 
Ought, aux. வேண்டியது, வேண்மி், 
கடமை, தேவைபோல்வனவற்றைக் 
காட்டுந்துணேவினை. 

Ounce, 8. ஒர்நிறை, ஓஒர்மிருகம். 
Our, pro. மது, நம்முடைய, எமது, ௭ 

ங்களுடைய. 
Our-self’, pro. sரமே, நாங்கள்தாமே, or 

ங்களையே. 
Our-selves’, pro. (pl.) sாமே, நாங்க 

ளே, எங்களையே. 
Oust, ». a. எடுத்துப்போடுதல், தள்ளுத 

ல், கழித்தல், அரத்துதல்; நீக்குதல். 
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Oust’er, s. தள்ளூகை, விலக்குகை, நீக் 
குகை, அகற்றுகை., 

Out, adv. வெளியே, புறம்பே. 
of, இல், இருந்து, விட்டு, 
to be out of, சமைதல், ஒழிதல், இ 
GOT GO LOW TSU. 

Out, int. போளன்னும்வெறுப்புக்குதி 
ப்பு, போ, அகல். 

Out-act’, ».«. அதிகஞ்செய்தல். 
Out-bal’ance, v.a. அதிககனங்கொள்ளு 

தல், பாரமதிகரித்தல். 
Out-bid’, v. a. லிலையேற்றுதல். 
Out-brave’, v. a. மேற்கொள்ளுதல், வெ 

ல்லுதல், சயித்தல். 
Outbreak, s. வெடிப்பு, பிளப்பு,; கட் 

டுவிடுகை, பந்தமறுப்பு. 
Out'break-ing, s, வெ।ஈப்பு, உடைப்பு. 
Out'ciast, s. தள்ளப்பட்ட வன், புலைஞ 

ன், கீழ்மகன்; வற்சியன். 
Out'cist, a, தீள்ளூண்ட ,அரத்தப்பட்ட . 
Out'cry, s. கலம்பகம், குழப்பம், பெரு 

ஞுசத்தம், கூக்குரல். 
at auction, கூறுதல், 

Out-dare’, ». a. அதிலீரங்காட்டுதெல், ம 
ட்டுமிஞ்சித்துணிதல். 

Out-dd', v. a. கதித்தல், தலைப்பதெல், 
தோற்கச்செய்தல், வெல்லுதல். 
by sophistry or dexterity, உருட்தெ 
ல், பேச்சல்மேற்கொள்ளுதல். 
in sports, &c., வென்றுவிடதெல், மே 
ற்கொள்ளுதல், சயங்கொள்ளல். 
to be outdone, தேற்றுப்போதல். 
in arguments, gi Ce sso. 

Out-doors’, adv. வெளியே. 

Out'er, a. புறம்பான, வெளியான. 
courts, கொலுமண்டபம், ஆஸ்தான 
ம், வெளிப்பிரகாரம். 

Out’er-most,a. sடையாந்தமான, கடை 
யான, ஈரறாந்தமான. 

Out-face’, v. a. வீரங்காட்டுதல், செளரி 
Bi yy பார்வையாலதட்டுதல், 
கறுவித்துப்பார்த்தல், 

Out'fall, s. அருவி, வாய்க்கால். 
Out’fit, s. முஸ்திப்பு, முஸ்தது, பிரயத் 

தனம், எத்தனம். 
Out-flank’, v. a. படைவளைத்தல். 
Out-fly’, v. a. முந்தியோகதெல், முந்திப் 

பறத்தல். 
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Out-gate’, s. வெளிவாயில், satan 
யில், தலைவாயில். 

Out-gen’er-al, v. a. லீரத்திலுஞ்சாமர்த் 
தியத்திலுந்திறப்படல், வெல்லுதல். 

Out-give’, v. a. அதிகங்கொகெதல், சொ 
டையில்வெல்லுதல். 

Out-go', v. a முந்துதல், அதிகப்பதெ 

ல், கதித்தல், முன்னேறுதல். 
0Out-go'ing,s.செலவு,போக்கு,புறப்பாடு 

limit, எல்லை, அந்தம். 
Out-grow', v. a. கதித்தல், அதிகமாய்வ 

ளர்தல். 

clothes, பொதாமற்போதல். 
habits, Sர்ப்படுதல், திருந்துதல். 
feelings, Sisa, தேறுதல், தெளிதல், 

 மறக்குதல். 
Outhouse, s. Aற்றில், துணைவிடி, 
Out-land’ish, a. srட்டுப்போங்கான, ௮ 

ன்னிய, பிற, ஊர்ப்பிறவாத, நாகரீக 
மில்லாத. 

Out-last’, ». a. அதிகநாட்படவிருத்தல், 
சரெஞ்வியாயிருத்தல். 

Out'law, §. நியாயப்பிரமாணப்பலனிழ 
நீதவன், இராசபாலனயிழந்தவன். 

Out'law-ry, s. தேசப் பிரமாணவுரிமைக் 
குப்புறம்பாக்குகை, இராசபாலனத் 
அக்குவிலக்குகை. 

Outlay, s. செலவு, செல்லுமதி. 
Out'let, s. sண்டாயம், துவாரம், வாயி 

ல், அழை, சுருங்கை. 
of rivers, sதிமுகம், தொடுவாய். 

Outline, s. ஆகிருதி, எல்லைக்குறி, ரூ 
பக்குறிப்பு, பிரதிமை, பிரதிரேகை, 
காரியக்குறிப்பு. 

Out-live’, v. a. sாட்படலவிருத்தல், Ar 
ஞ்£வியாயிருத்தல். 
one’s property, Fuவனம்பட் ரசித்தல். 

Out-look’, 5. விழிப்புக்காவல், முன்ன 
Ba, உறுத்திப்பார்த்தல். 

Out-look’, v. a. கறுவிப்பார்த்தல், குறு 
விழியாய்ப்பார்த்தல். 

Out-meas'ure, v. a. அளவில்யிகுத்தல். 
Out-num’ber ». a. எண்ணிற்கதித்தல். 
Out'post, s. நகரத்துக்கப்புறமானதுறை, 

புறக்காவல், ஊர்காவற்அறை. 
Out-pour’, v. 4. கக்குதல், கரைகடத்த 

ல், Ourada iso, வார்த்தல். 
Out-pour'ing, s. சொரிவு, தளற்றுகை. 
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Out'rage, s. sas, குழப்பம், மும்முர 
ம், பலபந்தம், மூர்க்கம், 

as abusive language, கரூரது ணை. | 
Out'rage, v. sகலகம்பண்ணுதல், மூர்க்க 

ங்காட்தெல், விதாஷித்தல். 
Out-ra'geous, a. sலகமுள்ள, மூர்க்கமு 

ள்ள, அட்ட; குரூரமான, துூஷணை 
யான, உக்கிரமான. 

Out-ra'geous-ly, adv. பலாற்காரமாய், 
அட்டத்தனமாய், அமார்சக்கமாய். 

Out-ra'geous-ness, s. ஏவமதி, அட்டா 
அட்டி, பலபந்தம். 

Out-ride’, v. a. முந்திச்செலுத்துதல், உ 

ந்திமுந்துதல். 
Out'rig-ger, s. குல்லா. 

the two sticks which fasten it, af 

யாழ், 
Out'right, adv. ஒருமுறையிலே, உட 
னே,தாமதயமின்றி,தர்ப்பாய், முற்றாய். 

Out-ri'val, v. a. வெல்லுதல். 
Out-run’, v. a. ஓடிமுந்துதல், ஓட்டத்தி 

வ்வெல்றாகல். 
one’s income, வரலிலுமதிகஞ்செல 
வழித்தல், ஆராதுரிபண்ணல். 

Out-sail’, v. a. sப்பலோட்டத்தில்வெல் 
லதல், கப்பலோட்டத்தில்முந்துதல். 

Out-sell’, v. a. விலையுயர்த்திவிற்ற இ 
Out’set, s. அவக்கம், ஆரம்பம். . 
Cueshe” v. ௩. கதித்துப்பிரகாரித்தல், 
பின்பக்க. 

Out-side’, s. வெளிப்புறம், புறம்பு. 
Out'skirt, s. ஓரம், கடையார்தம், புறக் 

கரை, கடையெல்லை. 
ofa city, பேட்டை, ராமம் 

Out-spread’, ». a. விரித்தல், பரப்புதல். 
Out-stare’, v. a. sகண்ணால்உருட்டிப்பா 

ர்த்தல், கறுவிப்பார்த்தல். 
Out-stretch’, v. a. அதிகநீட்டெல். 
Out-stride’, v. a. sao gHelLsSO, 

எட்டி௫டத்தல். 
Out-strip’, v. a. கதித்தல், கடத்தல், மு 

ந்திப்போதல், வெல்லுதல். 
Out-talk’, v. a. அதிகம்பேசுதல். 
Out-val'ue, v. a. அதிவிலைமதித்தல். 

| Out-vie', v.a. கதித்தல், , வெல்லுதல், 
மேற்கொள்ளுதல். 

Out-vote’, v.a. சனத்தொகசையிற்கதித் 
தல். 
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Out-walk’, v. a. முந்திடத்தல். 

Out'ward, a. புறம்பான, வெளியான, பு 
ற்க்கையிலுள்ள. 

Out’ward, adv. புறம்பே, வெளியே. 
Out'ward-ly, adv. புறம்பாய், வெளி 

யாய், பார்வைக்கு. 

Out-watch’, ». a. அதிவிழிப்பாயிருத் 
தல், உறங்கரதிருத்தல். 

Out-wear’, v. a. நெடுநாட்படவிருத்த 
ல், நாட்பட உடுத்தல். 

Out-weigh’, v. a. sதித்தல், தாக்குதல், 
கனத்திற்கதித்தல். 

Out-wit’, v. a. புத்தியிலதிகரித்தல், அதி 
விவேகங்கொள்ளல். 

Out'works, s. கோட்டை யிற்புற அரண், 
கோட்டையின்புறத்திற்செய்காரியம். 

O’val, s§ முட்டைவடிவு, அண்டாத 
ருதி, நீண்ட உண்டை. 

0'val, a. தீர்க்ககோளமான, முட்டை 
வடிவான, நீண்டஉண்டையான. 

O-va'ri-ous, a. முட்டையிடுதிற, 
animals, அ௮ண்டசமானவை, முட் 
டையிற்பிறப்பன, முட்டையிவென. 

O'va-ry, 8. அண்டகோசம், அண்டாச 

யம், முட்டைப்பை. 
O'vate, முட்டைவடிவமான, ௮ 
O-wA'ted, a. ண்டாகிருதியான. 

O-va'tion, s. சறுவெற்றி, அற்பவெற்றி. 
Oven, 5. அடுப்பு, சுடுகுளை. 
O'ver, a. முடிந்த, முற்றின. 

as upper, மேலான. 

O'ver, adv. அதிகமாய், மேலும், மிஞ்ச. 

turn over, Pq@uyGog. 
all over, முழுவதும். 

over against, எதிர்,நெற்றிக்குரேரே, 
நெற்றிமுட்டாக. 
over and over, மென்மேலும், திரும் 
பத்திரும்ப. 

O'ver, prep. மேலே, மீது. 
O-ver-act’, v. a. அதிகஞ்செய்தல். 
O'ver-alls, s. ஒர்வகைக்காற்சட்டை. 
O-ver-anx'ious, a. அதிககவலையுள்ள, ப 

ரிதபிப்புள்ள, பறதியுள்ள. 
O-ver-arch!', v. a. வில்வளைவாக்குதல், 
O-ver-awe!, v. a. பயமுறுத்தல். 

O-ver-bal'ance, s. அதிறிறைகொள்ளா 
கை, அதிவிலைகொள்ளுகை. 
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O- -ver-bal’ance, v. a. தாக்குதல், தாழ்த் 

அதல். 
O-ver-bear’, v. a. தள்ளுதல், அமர்த்து 

தல், ழ்ப்படத்துதல், | அமுக்குதல். 
O-ver-bear'ing, a. fட்டணையான, நெ 

ருக்கமான, கொடூரமான, Acer 
மான, இடொ்ெகணுள்ள. 

O'ver-board, adv. sப்பலைவிட்டு, 
O-ver-boil’, v. a. கரைய அவித்தல். 

to be overboiled as rice, sகரMnைதல், # 

லுக்கடித்தல். 
O-ver-boil'ed, a. லுத்துப்போன, பத 

ங்கெட்ட, கரைந்த. 
O-ver-bur'den, v. a. அதிபாரமேற்றுதல். 
O-ver-cist’, v. a. மந்தாரம்போடுதல், இ 

ருட்டித்தல், அதிகவிலைபோடுதல். 
to be overcast, மப்பாயிருத்தல், துக் 
கமாயிருத்தல், கோடுதல். 

O-ver-chirge’, v. a. அதிகவிலைபோடு 
தல், அதிக்ரெயமிடுதல். 
to burden, அதிபாரமேற்றுதல்., 
the stomach, ஏறிடதல், நிரப்புதல், தி 

ணித்தல், அடைத்தல். 
a ஜம, அதிகந்தாணித்தல். 

O-ver-cloud’, v. a. மக்தாரம்பொடுதல் 
O-ver-come;, v. a. மேற்கொள்ளுதல், 

Qa HAOE net oF Fe. 
by dexterity, sophistry, in gaming, 
&c., வெற்றிகாணுதல். 
to be overcome in argument, o@u 
Asa, தோற்றல், மடிதல். 

0-ver-ப்', v.a. மட்டுக்குமிஞ்சச்செய் 
தல், அதிகஞ்செய்தல், தொய்ந்து போ 
கத்தக்கதாய்ச்செய்தல். 

O-ver-done’, a. இளைத்த, தொய்க்த, பத 

னழிந்த. 
O-ver-drive’, v. a. துரத்துதல், முடுக்கு 

தல், ஓட்தெல். 
O-ver-flow’, s. மிகுபெருக்கு, ததும்பு 

கை, தேங்குகை. 
O-ver-flow’, v. n. பொங்கிவழிதல், தது 

ம்புதல், தேங்குதல். 
as a river, &c., பெருகுதல், பரத்த 
ல், பரம்புதல், தேக்குதல். 
as the sea, sடலெடுத்தல், கட்டவிட் 
டுப்பரய்தல், கரைபுரள்தல். 
with rain, வெள்ளமெடுத்தல் , தேங்கு 
தல், 
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O-ver-flow'ing, s. தேக்கம், மிகுபெரு 
க்கு, சம்பூரணம். 

O-ver-freight’, v. a. அதிபாரமேற்றல். 
O-ver-grow’, v. மூடுதல், மேல்வளருத 

ல், மொய்த்தல், படர்தல். 
O'ver-growth, s. சம்பூரணவளர்த்தி. 
O-ver-hang’, v. sவிதல், மேலேதொங் 

குதல். 
O-ver-hast'i-ness, s. பதைப்பு, அரிசம். 
O-ver-haul’, v. a. இரும்பப்பார்த்தல், பி 

ரித்துப்பார்த்தல். 

as overtake, பிரித்தல். 
O-ver-head', adv. Arச ககுமேலாக. 

O-ver-héar’, v. a. ஓட்டுக்கேட்டல், இ 
டையிற்கேட்டல். 

O-ver-héat’, v. a. sடுஞுகுடாக்குதல். 
0-ver-Joy', v. a. மிகுகளியாக்கல். 
O-ver-la’bor, v. a. sகநிவெலைசெய்தல். 
O-ver-lade’, v. a. கடும்பாரமேற்றுதல். 
O-ver-lay', v. a. அதிபாரமேற்றுதல், 6% 

க்குதல், மந்தாரம்போடுதல். 
as cover, மூடுதல், கவித்தல். 

O-ver-lay'ing, s. மூடியதகடு, 
O-ver-léap’, v. a. குதித்துத்தாண்டுதல். 
O-ver-live', v. a. அதிவிருத்தாப்பியமா 

யிருத்தல், இழமாதல். 

0-ver-load’, v. a. மிகுதியாய்ப்பாரமே 
ற்றுதல், அதிபாரமேற்றுதல். 

behind, பிற்பாரமேற்றுதல். 
in front முற்பாரமேற்றுதல். 

O-ver-look', v. a. உயர்ந்தவிடத்தினின் 
அபார்த்தல், மேல்நின்றுபார்த்தல். 
to inspect, sண்காணித்தல், மேல்வி 
சாரித்தல், ஆராய்ச்சிசெய்தல். 

to slight, sண்சாய்ப்பாய்விடல், ௮௪ 
சட்டைபண்ணுதல். 

O-ver-mis'ter, v. a. மேற்கொள்ளுதல், 
கீழ்ப்படுத்தல். 

O-ver-match’, s. அதிவல்லவன். 
O-ver-match’, v. a. வெல்லுதல், கதித்த 

ல், கெவித்தல். 

O-ver-meas'ure, v. a. அதிகமளத்தல், மி 
குதியாய்மதித்தல். 

O'ver-most, 4. மsாவுன்னதமுளள, மே 
லானதத்துவமுள்ள. | 

O-ver-much’, a. மேல்மிச்சமான. 

O-ver-much’, adv. மேல்மிச்சமாய். 
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O’ver-nice, a. அதிறுட்பமான, வெகு 
நேற்றியான. 

O'ver-paid, a. அதகலிகொடுத்த. 
O-ver-piss', v.a. தாண்டல், கண்சா 

டையாய்விடுதல். 
O-ver-pay’, v. a. அதிகங்கொடுத்தல். 
O'ver-plus, s. சொச்சம், மேல்மிச்சம், 

நிலுவை, சேடம். 
in hand, கையிருப்பு. 

O'ver-poise, s. Aறையிற்கதிப்பு, முறுக் 
கம். 

O-ver-poise’, v. a. நிறையிற்கதித்தல்,௮ 
திபாரமாயிருத்தல். 

O-ver-pow'er, v. 4. மேற்கொள்ளுதல், 
வலிமையாய்வெல்லுதல். 
the sight, sகண்கூசப்பண்ணுதல், ௧ 
ண்பொறித்தட்கதெல். 
as passion, poison, spirits, &c., மேற் 
கொள்ளுதல்,மயக்குதல்,மேலாடுதல். 

O-ver-press’,v. 4. ககிமையாயமுத்துதல் . 

O-ver-prize’, v. a. கநிவிலைசொல்லல். 
O-ver-rate’, v. a. மிஞ்சக்கணித்தல், ௮ 

தஇதிரயம்போடுதல். 
O-ver-réach’, v. a. ஏய்த்தல், உபாயமா 

ய்வெல்லல். 
applied to horses, மன்காலைப்பின் 
காலடித்தல். 
to extend beyond, எட்டுத். 

O-ver-réach’er, s. எத்தன், வஞ்சிக்றெ 
வன், எட்டிஈடக்றெவன். 

O-ver-réach’ing, s. எத்து, அபகரிப்பு, 
எட்டிப்போகுகை. 

O-ver-ride’, v. a. முநக்திச்சாரிபோதல். 
O-ver-ripe’, a. தைவான, பதக்கேடான, 

பதனழிந்த, அழுகலான. 
to be over-ripe, as fruits, serge, 
பைதல், SSO. 

O-ver-rip'en, ». a. கரையச்செய்தல், ௧ 
னியச்செய்தல். 

O-ver-rile’, v. a. மிகுந்ததத்துவத்தோ 
டாழுதல், மேல்விசாரணையாய்ஈடத் 
அதல், ஆண்டு£டத்தல். 
in law, விலக்குதல். 

O-ver-run’, 0. 4. படர்தல், பரத்தல், மூ 
Asa, முர்தியோகிதெல். 
as ravage, கொள்ளையாடுதல், குறை 
யாடுதல், பாழ்படுதல். 

O-ver-scru’pu-lous,a. அதிவிழிப்புள்ள. 



OVE 

O-ver-séa', a. கடலுக்கப்பாலுள்ள, ௮ 
ன்னிய. 

O-ver-see', ». 4. கண்காணித்தல், ஆரா 
ய்ச்சிசெய்தல், மேல்விசாரித்தல். 

O-ver-seer’, 8. sண்கரணி, பராமரிப்பு 
க்காரன், மேல்விசாரணைக்காரன், ௮ 

தீதியட்சன், ஆராய்ச். 

O-ver-set’, v. a. கவிழ்த்தல், புரட்செல், 
ர பாழாக்கல். 

O-ver-set!, v. n. sவிழ்தல், புரளாதல், G 
ழ்மேலாதல், பாழ்படுதல். 

O-ver-shade’, v. a. நிழலிடதெல், இருட் 
டாக்கல். 

O-ver-shad’'ow, v. a. நிழலிடதல், நிழற் 
போடுதல், சாயையிடுதல். 
protect, கரத்தல், பரிபாலித்தல். 

O-ver-shoot', v. a. இலக்குத்தப்பிச்சுடு 
தல், இலக்குக்குமேலாலேசுடுதல். 
to overshoot one’s self, மிகத்துணித 
ல், லீரங்கூறுதல். 

O'ver-shot-wheel’, s. Fீர்ப்பரய்ச்சலாவி 
யக்கப்படுஞ்சில்வியர்திரம். 

O'ver-sight, s. கண்காணிப்பு, பராமரி 
ப்பு, மேற்பார்வை, அத்தியாட்சம். 
as error, தப்பு, தவறு, வழு. 

O-ver-skip’, v. a. தாண்டுதல், வாவுதல். 
O-ver-sleep’, v. a. அதிநித்திரைகொள்ள 

ல், அயர்ந்தநித்திரைகொள்ளல். 
O-ver-spread’, v.40. கவித்தல், பரப்புத 

ல், சிந்துதல், சிதறுதல், தெளித்தல். 
as clouds, மூ௫தல், படிதல். 

O-ver-spread’, v. n. sவிதல், பரத்தல், ப 
ரம்புதல், படர்தல், மூதெல். 
as waters, வெள்ளம்போடுதல், வெ 
ள்ளமெடுத்தல். 

O-ver-stock’,v.a.மிகுதியாய்ச்சேர்த்தல். 
O-ver-strain’, v. a. மிகநீட்தெல், அதிக 

மாயுழைத்தல். 
O-ver-strain', v. n. வவலிமைக்குமிஞ்சித் 

தெண்டித்தல், அளவுக்குமிஞ்சிப்பிர 
யாசப்படுதெல். 

O'vert, a. 01 iene பிரதி 
த்தமான, வெளியான. 

O-ver-take’, v. a, தொடர்ந்துபிடித்தல்; 

ஒடிப்பிடித்தல். 
as evil, &c., செரிடுதல், பலித்தல், ப 

pase, பிடித்தல். 
O-ver-taisk’, v. a. அதிவேலையேற்றுதல், 
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O-ver-tax',v. a. அதிகஇறைவாங்குதல், 
கடுமவரிவாங்குதல். 

O-ver-throw’, 8. sவிழ்வு, கவிழ்ச்சி, த 
ட்டழிவு, புரட்சி, பெயர்ப்பு, அழி 
வு; நிருமூலம், பாழ். 
as defeat, தோல்லி, தோல்வு. 

O-ver-throw’, v. a. sவிழ்த்தல், புரட் 
தல், பெயர்த்தல், நிருமூலப்படுத்தல், 
வெல்லுதல், அழித்தல், தோற்கடித்த 
ல், சங்காரப்படுத்தல். 
to be overthrown, தட்ட்ழிதல்,பெய 
ர்தல், நிலைகுலைதல், சங்காரப்படுதல். 

O'vert-ly, adv. வெளியரங்கமாய், தெளி 
வாய், பிரசித்தமாய். 

O-ver-top’, v. a. மேற்படுதல், மேற்கொ 
ள்ளூதல், வெல்லுதல், உயரவளர்தல், 
மேலோங்குதல். , 

O'ver-ture, s. உத்தரவு, ஏற்பாடு, 
O-ver-turn’, 8. கவிழ்வு, sa pFH, பா 

ம், புரட்டு, பெயர்ப்பு, வீழ்ச். 
O-ver-turn', v.a. sவிழ்த்தல், புரட்தெ ~ 

ல், பெயர்த்தல், அழித்தல்; மேற்கொ 
ள்ளுதல், பாழாக்குதல். 

O-ver-turn'er, 8. கவிழ்ப்போன், புரட் 
டன், பாழ்ப்படுத்துவோன். 

O-ver-val'ue, t மிஞ்சவிலைமதித்த 
basi ID 

O-ver-prize’, ல், அதிகமாய்க்க 
ணித்தல், அதிறெயன்கொல்லல். 

O-ver-ween!, v.n. உண்மைக்குமிஞ்சி 
எண்ணுதல், அதிகமாய்மதித்தல். 

O-ver-ween'ing, @ அதிகமாய்நினைக்கி 
ற; மேட்டிமையுள்ள. 

O-ver-ween'ing-ly, adv. அ௮கந்தையாய், 
இறுமாப்பாய், தன்மேம்பாடாய். 

O-ver-weigh’, v. 4. sனந்தாக்குதல், கன 
ம்பெொறுத்தல். 

O-ver-weight', s. அதிகனம், முறுக்கம். 
O-ver-whelm', v. a. அமிழ்த்துதல்,புதை 

த்தல், அமுக்கித்தாழ்த்தல். 
to be overwhelmed, அமிழ்ந்துதல், 

அழுந்துதல், தாழ்தல், புதைதல். 
O-ver-work', v. வலிமைக்குமிஞ்சவே 

லைசெய்தல், இளைக்கவேலைசெய்வித் 
தல், அதியூழியஞ்செய்வித்தல். 

O-ver-wrought, a. அதிசத்திரிக்கப்ப 
ட்ட, மட்டுமிஞ்சிவேலைசெய்த. 

O'vi-form, a. முட்டைவடிவான, அண் 
டாகிருதியான. 
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O-vip/a-rous, a. அண்டசமான, முட். 
டையிற்பிறக்கெ, முட்டையிடுதிற. 

Owe, v. கொடுக்கவேண்டியிருத்தல், ௧ 
டன்பட்டிருத்தல். 

Ow'ing, a. செலுத்தவேண்டிய, காரண 
மான, நிமித்தமான. 

Owl, 8. கூகைமுதலியஙிசாசரப்புள். 
horned, கோட்டான். 

Owl’er, s. கள்ளச்சரக்குகளைக்கொண்டு 

போகிறவன். 
Owl'ing, s. ஆடுகளையுமவற்றின்ரோமங் 

களையுங்கள்ளமாய் அன்னியதேசத்த 
க்கேற்றுகை. 

Owl'ish, a. ஆந்தைபோன்ற. 
Own, v.a. கூட்டிக்கொள்ளுதல், கை 

யாளுதல், சேர்த்துக்கொள்ளுதல், ௨ 
ரிமையாக்குதல். 
to admit, ஒத்துக்கொள்ளுதல், அறிக் 
கையிடுதல் , ஏற்றுக்கொள்ளல். 

Own, a. சொந்த, உடந்தையான, உடை 
மையான, சுதந்திரமான, உரிமையா. 
ன, சுயமான, தனது. 
accord, தானாக, தன்சம்மதமாக, மன 
தார, சுயமனதாக. 
fault, சன்பிழை, சொய்பிமை. 
goods, சொந்தப்பொருள். 
imagination, சயஎண்ணம். 
self, சான்தானே, தன்னைத்தானே. 
to make one’s own, உரித்தாக்கிக்கொ 
SEAM தன்வசமாக்கிக்கொள்ளுத 
ல், சனதாக்கிக்கொள்ளுதல். 
one’s own charge, தன்வசம், தன்செ 
Nal, தன்பொறுப்பு. 
one’s own benefit, சதன்னயம், தற் 

பொழிவு, தன்மேம்பாடு. 
Owner, s. உடையவன், உடந்தையாளி, 

உரித்தானவன், ஆதனன். 
Own’er-ship, 8. உடந்தை, சுதந்திரம், 

உரித்து, ஆதனஆட் A 
Owse, s. தோல்ப்பதனிடுங்கஷாயப்ப 

ட்டை, சோலூறவைக்கும்பட்டை. 
Ox, 5. எருது, இஷபம், குண்டை, சே. 

goad, உழவுகோல், தாற்றுக்கோல், 
முட்கோல். 
stalled, கடை மாடு, கொழுத்தமாடு, 
wild, காட்டா, ஆமா. 

Ox’yd, s. பஸ்மம், காளிதம்,. மவினம், 
நீறு, சுண்ணம், SHA, 
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of lead, ஈயவெள்ளை. 

red, &c., சாதிலிங்கம். 
Ox'yd-ate, நீற்றுதல், பஸ்மமாக் 
Ox'yd-ize, en . குதல், அூளாக்குதல். 
Ox'y-gen, 8. சுவாசவாமயு, தகனானுவாயு, 

அமில்சம். 
Ox’y-gen-ate, v. a. சவாசவாயுவோடிச 

ம்பந்தப்படெதல், புளிப்பாக்குதல், 
அயில் த்தல். 

Ox'y-gon, 8. முக்கூர்க்கோணம், அந்த 
ரிலம்பதிரிகோணம். 

O'yer, s. வியாச்சியவிசாரணை, சாதன 
சாத்தியசோதனை. 

Oys'ter, s. இப்பி, மட்டி. 
Oys'ter-shell, s. இப்பி, சிப்பி. 

I: 

Pab'u-lar, a. பொசனங்கொடுக்திற, 
போஜ ப்பிக்கறெ, 

Pab-u-la'tion, s. இரைசேர்க்கை, குள் 
திடுகை, கோபாலனம். 

Pab'u-lum, s. இரை, உணா, ஆகாரம். 
as fuel, விறகு, சுப்பி, காட்டம். 

Pace, s. sent, கதி, போக்கு, கவனம். 
stride, sa@. 

of a horse, வல்இதம், இருகாற்றூக்கி 
யாடிவருநடை. 

Pace, ». a. sவடுவைத்தளத்தல். 
Pace, v. n. sடத்தல், குதிரையிருகாற்றூ 

க்கியாடிஈடத்தல். 
Pa'cer, s. sவட்டித்துுடப்போன், ஆ 

ட்டக்குதிரை. 
Pa-cif'ic, s. ஆசியாவுக்குமமரிக்காவுக் 

குமூடானசமுத்திரம். 
Pa-ciffic, a. அமைச்சலான, பதமையா 

ன, சாந்தமான. 
Pa-cif-ic-a'tion, s. சாந்தம், தணிவு, ௪ 

மாதானமாக்குகை. 
Pa-cif'ic-a-tor, $. சமாதானம்பண்ணு 

வோன், சாந்திசெய்வோன், நடுவர். 
Pa-cif'ic-a-to-ry, a. சாந்தமாக்குதிற, ௪ 
மாதானம்பண்ணுெ, நடுச்செய்தறெ. 

Pac’i-fi-er, s. சமாதானம்பண்ணுவோ 
ன், சந்துசெய்வோன். 

Pac/i-fy, v. a. சமாதானப்படுத்துதல், இ 
ணக்குதல், அமையப்பண்ணுதல், இ 
ளக்குதல், சாந்தப்படுத்துதல், தணித் 
தல், அமைச்சலாக்குசல். 
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io be pacified, சரந்தப்படுதல், சாந்தி 
ப்பதெல், அமர்தல், ஆஅதல், அமைதல். 

Pack, s. கட்டு, சிப்பம், பொதி, மூட் 
டை, சமை, கூட்டம், களை. 
of cards, ஆட்டக்கடுதாி, 
of dogs, sாய்க்கூட்டம், நாய்க்களை. 
applied to men, துற்சனர்கூட்டம், 
INF FES LD. 

Pack, v. a. இறுக்கிக்கட்டெல், அடக்கி 
க்கட்கெல், சிப்பமாக்கிக்கட்டுதல். 
in, ௮டகெகுதல், ஒடுக்குதல். 
up, கட்டெல், சிப்பங்கட்டகதெல். 
to send off in haste, £க்கிரமனுப்பு 
தல், அரிதமாய்ச்செலுத்தல் 

Package, 8. கட்டு, ப்பம், சமை. 
as charge, Aப்பங்கட்ஙெகூலி. 

Pack'béast, s. பொதிமாடு, பொதியெ 
௫௮, MIA, தூரியம். 

Pack'cloth, s. மட்டைச்சலை, 

Pack’er, 8. g9t-éGpacr, சிப்பங்கட் 
டுவோன். 

Packet, 8. கட்டு, மூட்டை, சிப்பம். 
as a vessel, அஞ்சற்றோணி, கரைய 
டுத்தோடுந்தோணி. 

Pack’horse, s. பெரதிக்குதிரை, சமைப் 
பரி. 

Pack'sad-dle, s. பொதியுறை, பொதிக் 
கூறை, விரி, கண்டாளம், சேணம். 

Pack'thread, s. மட்டைகட்டொல், A 
ப்பங்கட்டுநூல், 

Pack'wax, s. sமழுத்தின்விசைமரம்பு. 
Pad, s. சேணத்தின்£ழ்விரி, மெத்தை. 

as a horse, மெல்லியநடைக்குதிரை. 
for the head, சம்மாடு, சுமையடை, 
சுமடு, 

a foot pad, குறைக்காரன், ஆறலைக் 
கள்வன், வழிப்பறிகாரன். 

Pad, v. a. சேணந்தைத்தல். 
Pad, ».n. மெதுவாய்நடத்தல். 

to smooth, பாதைக்குஉரம்போடுதல். 
Pad'dle, s. தண்டு, மடவை, முழை, ௮ 

டப்பு. 
for cutting grass, உளவாரம், புல்ல 
ரிவாள். 
for weeding corn, sளைச்சத்தகம், க 
ளைவாரி. 

Pad'dle, v. தண்வெலித்தல், தண்டோ 
Osa, நீந்துதல், 
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in the water, Gீரில்வலிளையாடுதெல். 
Pad'dock, s. தவழை, தேரை, மண்டூ 

கம். 
Pad'dy, s. செல்லு, சாலி, வரி, சொல். 

a person, இழிசொல், பழிப்புச் 
சொல், இனாச்சொல். 

Padlock, s. ஆமைப்பூட்டு. 
Pae’an, வெற்றிப்பாட்ட, நாலசை 
Pe'an, * ¢ ச்சர். 
Pagan, s. விக்கிரகாராதனைக்காரன், ப 

லதேவபத்தன்,; அஞ்ஞானி;, GS 
ன், புறச்சாதியான், ஈதேவாராதனைக் 
காரன். 

Pa'gan, a. பொய்த்தேவாராதனையுள்ள , 
அஞ்ஞான, அக்கி்யொான, புறச்சாதிக்க 
டுத்த, ஈதேவாராதனையுள்ள. 

Pa’ gan-ism, 8. பொய்த்தேவாராதனை, 

அஞ்ஞானம், நதேவாராதனை, பேய் 

மதம், மாயாமூடம். 
Pa'gan-ize, v. a. அஞ்ஞானியாக்குதல், 

பேய்மதானுசாரியாக்குதல். 
Page, 8. புறம், பக்கம். 

servant, கையாள், அடைப்பைக்கார 
ன், குற்றேவற்காரன். 

Page, v. a. ஒற்றைக்கிலக்கமிடுதல், கை 
யாள்வேலைசெய்தல்., 

Pa'geant, 8. வேஷம், வேடிக்கை, வெ 
ந்றித்தேர், தவசரதம், வேடிக்கைச் 

“ சிலை, அலங்காரவாகனம். 

Pageant, a. கண்காட்யொன, ஆடம்ப 

ரமான, . அலங்காரமான, வேடிக்கை 
யான, வேஷமுள்ள. 

Pa'geant-ry, 8. sகண்காட ச, ஆடம்பர 
ம், வேடிக்கை. 

Pa-go'da, s. கோவில், விக்கிரகம். 
a coin, வராகன். 

Pail, s. வாளி, தொட்டி, சால். 
for the hand, கைச்சால், ரீரிறைக்கு 
ஞ்சால், SesQued: 

Pail'ful, s. தொட்டிநிறைந்தளவு. 

Pain, s. Can, வருத்தம், இடர், உபாதி, 
குத்து, வயா, ஆக்கனேை, பீடை, வ 
வி, அன்பம், வில்லங்கம். 

throbbing, கெதி, கடுப்பு, உளைவு. 
unceasing pains of hell, wager. 

Pain, v. a. ரொகப்பண்ணுதல், வருத்த 

ப்படுத்தல், வருத்துதல், உபாதித்தல். 
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Painful, 4. சோவுண்டாக்குறெ, வருத் 
தழுள்ள, உபாதியுள்ள. 

Pain'ful-ly, adv. கோவாய், வருத்தமா 

ய், பிரயாசமாம் ய், ௨ தைக 
Pain'ful-ness, s. கொ, வருத்தம், அக்க 

ம், பிரயாசம், உபாதி. 
Painless, a. கொவற்ற, வருத்தமற்ற, பீ 

டையில்லாத, வலியற்ற. 

Pains, s. (pl.) வருத்தம், அம்பரயம். 
as labor, பிரயாசம், தெண்டிப்பு. 
of childbirth, அம்பாயம், வயாவு, பி 
ரகுதவேதனை, கருமாரி. 

of death, யrதனை, மரணஅவத்தை. 
to take pains, தெண்டித்தல், பிரயா 
சப்படுதல், வருத்தப்பதெல். 

Pains'tak-ing, 8. யரயாசம், உழைப்பு, 
அதிசாக்கிரதை, அதிமுயற்சி 

Pains'tak-ing, a. dெரயாசமுள்ள, ene 
அப்புள்ள, முயற்சியுள்ள. 

Paint, s. மை, வன்னம், நிறம். 
brush, தூரரிகைக்கோல், அரியம், பு 

சல், குச்சுமட்டை, எழுதுகோல். 
for the eyes, ௮@சனம், கண்ணிடு 
மை, கச்சளம். 
for the face, முகப்பூச்சு. 

Paint, v. a. மைபூசதல், வன்னங்கொடு 
த்தல், நிறங்கொடுத்தல். 
in writing, வன்னித்தல், வரைதல். 
the eye-lids, மையூட்டுதல்,மையெழு 
அதல், DWF Ose. 
fancy colors, Aத்கிரமெழுதுதல், AS 
திரித்தல், வன்னந்திட்டகெல். 

Paint’er, s. வன்னக்காரன், சித்திரகார 
ன், இலேககன். 

painter’s brush or pencil, தரரிகை, 

தூரிகைக்கோல், தூரியக்கோல், தூரி 
யக்குச்சு, எழுதுங்குச்சு. 

Painting, s. Aத்திரலித்தை, இலேகை, 
எழுத்து, படம், வன்னம், சித்திரம். 

Paint'ure, 8. வன்னட்திட்கை, சித்திரி 
க்கை. 

Pair, s. சோடு, இணை, இரட்டை, அ 
ணை, பிணையல், அவர்தம். 

Pair, v..a. சோடுகட்டுதல், இணைத்தல் 

இசைத்தல், பிணைத்தல், புணர்த்தல். 
Pair, v.n. சோபாகுதல், இணைதல், பி 
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| Pal-an-keen’, அஸ்வத் தோளா, 

PAL 

Pal'ace, s. இராசமாளிகை, இராசக்கிர 
கம, அரண்மனை, இராசமனை. 
entrance of, ஆசாரவரயில். 

as splendid place of residence, wi 
ளிகை, நிவேசம். 

சிவி Pal-an-quin’, நரவாகனம், 
கை, தண்டிகை. 

bearer, Aவகைகாவி, சிவியான், காக் 
காரன், தீண்டிகைகாவி. 
soft and splendid, Aவிகை, தண்டி 
கை. | 

Pal’a-ta-ble, a. சவையான, உருசியா 
ன, இரசமான, சாரமான, தித்திப் 
பான, மதுரமுள்ள. 

Pal’a-tal, a. அண்ணத்தாற்பிறக்றெ, 
Pal'ate, s. அண்ணம், 

Pal'a-tine, a, அரண்மனைக்குரிய, இரா 
சவரிசையுடைய. 

Pa-la'ver, s. பிதற்றுகை, இச்சகப்பேச் 

சு, முகத்துதி, 
Pale, 5. முற்றம், கராதிக்கம்பு,அழி, வி. 

as limit, எல்லைமானம், வேலி. 
Pale, a. மங்கலான, வெளிறின, மங்க 

ல்வெளுப்புள்ள. 
faced, வெளிறின முகமுள்ள. 
rayed, வெண்கதிருள்ள. 
yellow, srஹஷாயறிறம், மஞ்சள்றிறம். . 
as a sick person, வெளுவெளுப்பா 
or, பாண்டுவியாதிகொண்ட. 
to become pale and bloated, Sage 

தல், வெளுத்தல். 
Pale'ly, adv. வெளுவெனாப்பாய், வெ 

ளிறினதாய், மங்கலாய். 

Pale’ness, 8. மங்கல், வெளுவெளாப்பு, 
வெளுப்பு. 

Pa-le-og'ra-phy, 8. பூர்வஅட்சரவாசக 
வியார்த்தி, பூருவத்தாரெழுதும்விதம். 

Pa-le-ol'o-gist, s. பூருவசங்கதியெழுது 
வோன், பூருவவிருத்தாந்தமறிந்தவ 
or, இதிகாசக்காரன். 

Pa-le-ol'o-gy, 8. பூருவசங்கதிச்சம்பா 
ணை, இதிகாசசல்லாபம், 

Palette, s. (see Pallet.) wைப்பல 
கை. 

Pal'frey, 8. இராசகுதிரை, மட்டக்குதி 
ரை, மகளீர்குதிரை. 
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Paling, s. Sரொொதியடைக்கை, விடு 
கை, அழியடைக்கை., 

Pal-i-sade’, திராதிக்கம்பம், 2h) © 
Pal-i-sa'do, *’ ¢ ட்டசாலை, ஆலீசம், 

வேலி. 

Pall, s. மேலங்கி, போர்வை, சவப்போ 
ர்வை, முகத்தடு. 

Pall, ». a. பொர்த்தல், மேற்பொர்லையி 

தெல், மூய்த்தல். 
to depress, Aடனழித்தல். 

Pall, o. n. சாரமற்றுப்போதல், ஊழ்த்த 
ல், பாழாதல், பதனழிதல். 

Pal-la'di-um, s. பல்லஸ்தேவியின்சிலை, 
பாதுகாப்பது, ஒர்வகைலோகம். 

Pallet, s. மைப்பலகை, அரைசிலை. 
a potter’s, தண்ட சக்கரம். 
in gilding, குதுந்தடி. 
௨ bed, ஓர்சிறுமெத்தை. 

Pal'li-ate, ». a. தணித்தல், குறைத்தல், 
முகாந்திஞ்சொல்லுதல், மெழுகுத 
ல், மூடெல். 

Pal-li-a'tion, s. குற்றந்தணிக்கை, முகா 
ந்திஞ்சொல்லுகை, பூசுகை. 

Pal'li-a-tive,s. sணிப்பது, குறைப்பது, 
சகாயஞ்செய்வது. 

Pal'li-a-tive, a. தணிக்கத்தக்க, சகாயமு 
ள்ள, இலகுவாக்கத்தக்க. 

Pal'lid, 4. மங்கின, வெளுவெளாப்பா 
ன, வெளிறின, நிறமில்லாத. 

Pallid-ly, adv. வெளுவெனாப்பாய், ம 
ங்கலாய். 

Pal'lid-ness,s.  வெளுவெனாப்பு, மங்கல், 
Palm, s. ஏகங்கை, உள்ளங்கை. 

as hand’s breadth, srgுவிரற்கிடை, 
சம்பாஇடை. 
of an anchor, sங்கூரப்பல்லு. 

as species of tree, பனை, ஈந்து, தெ 
ங்கு; சமுகு,தளப்பற்றுமுதவியகவர 
ற்றமரங்கள். 
as victory, வெற்றி, சயம். 

Palm, v. a. அ௮கங்கையில்மறைத்தல், ஏ 
ய்த்தல், அகங்கையாற்றடவுதல். 

Pil'ma-ted, a. அகங்கைவடிவான. 
Pilm’er, 8. பரிசுத்தஸ்தலத்திலிருந்துகு 

ருத்தோலைகொண்டுவர்தவன், ஞான 
தேசாந்திரி, சலுவையுத்தக்காரன். 

Pilm'-sun-day, s. குருத்தோலைப்பெரு 
நாள். 
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Palm’-tree, s. 
கள், தாலம். 

Pal'mi-ped, a. தோலடியுள்ள. 
Pal'mis-ter, s. சாமுத்திரிகன், கைரே 

கைபார்த்துக்குநிசொல்வோன். 
Pal'mis-try, 5. sைக்குறிச்சாஸ்திரம், ௧ 

ரமுத்திரிகை, சாமுத்திரிகை. 
Palm'y, a. குருத்தோலைபிடி த்திருக்றெ, 
Pal-my'ra, 8. பனைமரம், தாலம். 

cabbage, பனங்குருகு, பனங்குரு 

தீது. 
fruit, பனங்காய், பனம்பழம். 
young fruit, குரும்பை, அங்கு. 
nut, பனங்கொட்டை. 
treacle, பனம்பாகு, பதரீர்ப்பாகு. 

Pal-pa-bil'i-ty, s. பரிசஉணர்வு. 
as grossness, பதார்த்தம், சட்ப்பொ 
ருள், அசித்தப்பொருள். 

Pal'pa-ble, a. பரிசிக்கத்தக்க, தெளிவா 
ன, சடப்பொருளான. 

Pal'pa-ble-ness, 8. பரிசம், தெளிவு. 
Pal'pa-bly, adv. தெளிவாய், பிண்ட 

மாய், நிச்சயமாய். 
Pal-pa'tion, s. பரிசிச்கை. 
Pal'pi-tate, v. n. இடித்தல், திக்குத்திக் 

கெனல், அடித்தல். 
Pal-pi-ta'tion, s. கெஞ்சி, அடிப்பு. 
Pal'si-cal, DO; 
Paligiced ns” தி ர்வாதமுடைய. 

Pal'sy, s. இமிர்வாதம், நடுக்கல்வாதம், 
சோர்வாதம், விறைப்பு. 

Pal'sy, ». a. திமிர்வாதப்படுத்தல், பல 
ங்கெடுத்தல், விறைப்பித்தல், மரப்பி 
த்தல், சுவரணைகெடுத்தல். ny 
to be palsied, இமிர்த்தல், திமிர்கொ 

ள்ளுதல், விறைத்தல். 
Pal'sy-ing, a. Aமிர்வாதப்படுத்துறெ. 
Pal'ter, v.n. உபாயம்பண்ணுதல், கப 

டம்பண்ணுதல், மாறாட்டம்பண்ணு 
தல், தப்பிலித்தனம்பண்ணுதல். 

Pal'ter-er, 8. தப்பிலி, மாறுபாடுகாரன். 
Pal’tri-ness, s. ஈனம், கனம், be, இ 
eRe, 

Pal'try, a. எளிதான, அற்பமான, றெ 
மையான, சொற்பமான, இளப்பமா 
ன, னேைமான, ிஞ்சிலான. 
affair, சன்னக்காரியம், சொற்பகாரி 
யம், ஈனகாரியம், கிஞ்ரிற்காரியம். 

பனை ஈந்துபோன்றமரங 
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work, அற்பவேலை, அற்றைவேலை, 
கிஞ்சில்வேலை, சொற்பவேலை. 

Pamper, v. a. கொழுக்கவிடுதல், பே 
ணுதல், போஷித்தல். 
to be pampered, கொழுத்தல், புஷ் 
டியாதல், செழிச்தல். 

Pamphlet, s. பத்திரிகை, சிறுபுத்தகம். 
Pam-phlet-eer’, s. பத்திரிகைக்காரன், 

பத்திரிகாகாரகன். 
Pan, 8. சட்டி, தட்டம், தாலம். 
of a gun or cannon, பற்றுவாய்ப்பெ 
ட்டி, குயிற்பெட்டி. 
for frying, தோசைக்கல், தோசைக் 
சட்டி, ரெய்ச்சட்டி. 
of the knee, முழந்தாட் Aw. 

Pan-a-cé’a, s. சகலவியாதியையும்நீக்கு 
ம்ஒளஷ்தம், pS). 

Pan'cake, s. பண்ணிகாரம், தோசை. 
Pan'cre-as, s. அஈ|வயிற்றுக்கும்முதுக ந் 

தீண்டக்குமூடேயிருக்குமோர் விசை 
நரம்பு. 

Pan'dal, s. பந்தல், பந்தர், காவணம். 
Pan'dect, s. பூர்த்திபெற்றநூல், பூரணம் 

பெற்றநூல். 

Pan-de-mo’ni-um, s. பேய்கள்கூடும்பெ 
ருமாளிகை, பேய்ப்பள்ளி. 

Pander, s. சங்கம்வாங்கி, கூட்டிவிபெ 
வன், சங்கதூதன். 

Pander, v. a. கூட்டிவிதெல். 
Pan'der-ism, s. கூட்டிவிடுகை. 
Pane, s. sண்ணாடித்தட்டு, 

Pan-e-gyr'ic, s. புகழ்ச்சி, சொன்மாலை, 
பாராட்டு, கட்டியம், மங்கலத்துதி, 
புகழ்ச்சிப்பிரசங்கம். 

Pan-e-gyr'ic, a. புகழ்ச்சியுள்ள, அதியு 
ள்ள; ஒர்த்தியுள்ள. 

Pan-e-gyr'ist, s. புகழ்வோன், மங்கலப் 
பாடகன், கட்டியகாரன். 

Pan'e-gy-rize, v. a. துதித்தல், புகழ்தல், 
போற்றிப்பாடுதல், பாராட்டுதல். 

Pan'ei, s. தட்டு, 

as jury, ஈடுநீதில்காரர், Oar, மத்தி 
யஸ்தர், மத்தியஸ்தஈராமபத்திரிகை. 

Pang, 8. உபாதி, சேர, வியாகுலம். 
of childbirth, பிரசவவேதனை, கருப் 
பவேதனை,வயாவருத்தம், அம்பாயம். 

Pan'ic, s. ஏக்கம், சங்காவேசம், DAY. 
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to be panic struck, ஏங்குதல்,; சங்கா 
வேசங்கட்டெல், கெடித்தல்: 

Panic, சங்காவேசமான, FOG 
Pan’ic-al, ற் சதியான. 
Pan'nel, s. விரி, பரிமேற்றவிசு, சே 

ணம், கல்லணை. 
Pan'ni-er, s. புற்கிடை, கூடை. 
Pan'o-ply, s. சருவாயுதம், ஆயுதவருக்க 

ம், பேராயுதவருக்கம். 
Pan-o-ra'ma, 5. பூரணகாட்9ி, 
Pint, 0.௩. இளைத்தல், நெடுமூச்செறித 

ல், தொய்தல். ; 
for, தவித்தல், வாஞ்சைப்படுதல், ஆ 
வலித்தல், தாடித்தல். 

Pan-ta-loon’, 8. srற்சட்டை. 
in plays, கோமாளி, பதிடிக்காரன். 

Pan'the-ism, s. சsத்துவாதம். 
Pan'the-ist, s. சsத்துவாடி. 
Pan-the-ist/ic, சருவமுந்தெய்வ 
Pan-the-ist'ic-al, ~~ மக்ும்கமரன் 

கைக்கடுத்த. 

Pan-the’on, s. சருவதேவராலையம், பல 
தேவர்வாசம், சமஸ்ததேவகோவில். 

Pan'ther, s. புலி, வேங்கை, சிவிங்கி, 
Pant'ing, s. இளைப்பு, நெஜெச்சு, எய் 

ப்பு; ரெஞ்சிடிப்பு. 
for, தவிப்பு, தாகம், ஆவல். 

Pan-to'fle, s. பாதகுறடு, தொடுதோல். 
Pan'to-graph, s. மூலப்பிரநிகளைப்பிர 

திவிம்பத்தினாற்பதிக்குஞ்குத்திரம். 
Pan-tom’e-ter, s. கோணம்நீளம்அகலம 

எக்குமோர்குத்திரம், கோணாதியள 
வைச்குத்திரம், சருவபரிமானி. 

Pan'to-mime, s. போலிக்காரன், நொன் 
னைக்காரன், கோமாளி, பயில்காட் 
Goacr, சேட்டைக்காரன். 

Pan'to-mime, a. ஊமைச்சேட்டைகா 
ட்டுகின்ற, சேட்டையுள்ள, பயில்கா 
“Om. 

Pan-to-mim’ic, போலியான, 
Pan-to-mim’ic-al, i § கொன்னையான, 

ஊமைப்பயில்காட்டுநிற. 
Pan'try, s. Sீன்வீடு, போசனம்வைக்கு 

மறை, அன்னாகரம். 
Pap, 8. புற்கை, சிற்றுண்டி, கூழ், குழ 

ம்பு, மிருதுபோசனம். 
of cocoanut, &c., தெங்சாய்வமுவல், 
அங்கு. 
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as nipple, முலைக்கண், முலைக்காம்பு. 
Pa-pa’, s. அப்பா, பிதா. 
Pa'pa-cy, 8. உரோமைமார்க்கப்போதக 

ம், உரோமைமதத்துவம், பரப்பதிசா 
ரம். 

Pa'pal, a. உரேரமைமார்க்கத்துக்கடுத்த, 
பாப்புக்கடுத்த. 

Pa-paw’, பப்பாமரம், பப்பாக்காய், & 
னியாமணக்கு, யுங்கியாழணக்கு. 

Pa'per, s. sQதாூி, காகிதம். 
Pa'per, v. a. sகQதாசியால்மூடுதல். 
Pa’'per, a. sQதாசியாற்செய்த. 

hangings, Aத்திரப்படங்கள். 
kite, பட்டம், படம், கொடி. 
maker, கடுதாசியுண்டாக்குவோன்; 
காகிதக்காரன். 
mill, கடதொியுண்டாக்குஞ்குத்திரம், 
காகிதமுண்டாக்குமியந்திரம். 
money, உண்டியல், கடதொசிகாணய 
ம், செல். 
reed, மடற்கோரை. 

Pa-pil’io, s. வண்ணாத்திப்பூச்சி. 
Pap’il-la-ry, . 7 முலைக்காம்புபோன்ற, 
Pap’il-lous, “ é முலைமுகம்போன்ற. 
Pa'pist, s. உரோமைமரர்க்கத்தான், பா 

ப்புமார்க்கத்தான். 
Pap-poose’, 8. குழந்தை. 
Pap'pous, a. சணையுள்ள, சறுபூளைப்ப 

ஞ்சுள்ள. 
Pap'pus, ௧. புல்லி, புறவுமி, தானியப்பு 

ற்ணி, சுணை. 
Pap'py, a கூழ்போன்ற, குழம்புபோ 

ன்ற, வழுவலுள்ள, வீணியுள்ள. 
Pap'u-lae, s. (pl. ) பருக்கள். 
Pap'u-lous, 4. பருக்கள்நிறைந்த. 
Pa-py’rus, 8. ஓலைகாணல், பெருரா 

ணல். 
Par, s. சரிசமம். 

Par'a-ble, s. உவமை, ஒப்பனை. 
the meaning or drift, sரற்பரியம், ப 

யன், அர்த்தம். 
Pa-rab’o-la, 8. ஓர்வகைவளைந்தவடிவம், 

விஸ்திரிதமுகம். 
Par-a-bol’ic, ¢ உருவகமான, உவ 

Par-a-bol'ic-al, மையான. 

in geometry, விஸ்திரிதமுகமான. 
Par-a-bol'ic-al-ly, adv. உருவகமாய், ௨ 

வமையாய். 
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in geometry, விஸ்திரிதமுகமாய். . 
Par-a-bol'i-form, a. ஒர்வகைவளைந்தவ 

டிவமான, விஸ்திரிகமுகமான. 
Par'a-clete, s. நியாயதுரந்தரன், AMS 

ல்செய்வோன், தேற்றரவாளன். 
the Holy Spirit, பரிசுத்தஆவியான 
வர். 

Pa-rade’, s. ஆடம்பரம், கொலுகொலு 
ப்பு, சம்பிரமம், இறப்பு. 
ground, படை பயில்களம். 
military, படையணி,படையப்பயிற்ி. 

Pa-rade', v. a. அணிவகுத்தல், ஆடம்ப 
ரங்காட்டதெல், வேடிக்கைகாட்டதெல். 

Pa-rade’, v. n. பவனிபொதல், படைப் 
யிலல், படைபோதல், 

Par'a-digm, s. உதாரணம், வாய்பாடு, 
Par-a-dig-mat'ic-al, @. உதாரணமான, 

வாய்பாடான, எதுத்துக்காட்டான. 
Par'a-dise,s. ஈக்தாவனம், மோட்சம், 

ஆனந்சஸ்தலம், பரதீஸ். ( Gr.) 
Par'a-dox, s.நூதன சம்பவம், பொய்யாக 

த்தோற்றுஞ்சத்தியம், வக்கிரசத்தியம். 
Par-a-dox'ic-al, a. gs தனசம்பவமான. 

Par-a-dox'ic-al-ly, adv. ar Sor ww, 

கோட்பாட்டிெக்குமாறாய். 
Par-a-dox’ic-al-ness, s, அதிசயம். 
Par-a-dox-ol’o-gy, £. தேரற்றவிரோதக் 

கொள்கைப்பயன், வக்இிரசத்தியப் பி 
ரயோகம். 

Par'a-drome, s. தறந்தபெருவழி, நிழ 
லற்றவழி, வெளிவேதிகை. 

Par-a-go'ge, s. இசைநிறை, அசைநி 
றை, அளபெடையெழுத்து. 

Par’ a-gon, 8. மாதிரி, உசிதமானது, ௨ 

யர்ந்தது, அதியுத்தமமுள்ளது. 
Par'a-gram, s. Aத்திரப்பேச்சு, சிலே 

டைப்பேச்சு. | 
Par'a-graph, s. பிரிவு, வாக்கியப்பகுதி, 

அத்தியாயம், காண்டம். 
 Par-a-graph’ic, a. பிரிவான, காண்ட 

மான, படலமான. 
| Par-a-graph'ic-al-ly, adv. lies bli 

ய், சருக்கஞ்சருக்கமாய். 
Par-al-lac'tic, சீக்கிர, இலம் 
Par-al-lac’tic-al, ‘ பன. 
Par'al-lax, s. €6@71, இலம்பனம். 

annual, வருட சீக்கிரம், சமாசீக்சிரம். 
daily, இனக்ெம். 
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im declination, Qரரக்திசக்கிரம், gu 
மலம்பனம். 
equinoctial, d7és¢é@ 71. 
horizontal, Dar6sFéQrw, இகாந்த 
லம்பனம். 
in latitude, விட்சேபசீக்ெம், அட் 
சலம்பனம். 
maximum, அதிசக்கிரம், சரேஷ்டல 
ம்பனம். 
of longitude, சரயன ச£க்திரம். 
of the moon, சAfக்திரம், சந்திரலம் 
LI OO LD. 
in right ascension, QawWs¢éGa 
ம், இலக்கனலம்பனம். 
of the sun, இரவிசீக்கிரம், குரியலம் 
பனம். 

Par'al-lel, s. ஒப்பு, உவமை, இணை, ஒப் 
பனை, சரி, bat, சமம்,சமதூரரேகை., 

Par'al-lel, v. a. சமதூரநிலையாகவைத் 
தல், சமமாயிருத்தல். 

Par'al-lel, a. நிகரான, ஒத்த, இணையா 
ன், சமமான. 
lines, .சமதூரரேகைகள். 
texts, ஒத்தவாக்இயங்கள், கபம் 
or, சமவாக்தியம். 
to be parallel, ஒத்திருக்குதல், ஒப்பா 
குதல், சரியாகுதல். 

Par-al-lel’o-gram, s. திர்க்கசதுரம், மீண் 
டசதுரம், அவிசமசதுட்டையம. 

Par-al-lel-o-gram/ic-al, a. தீர்க்க௪துர 
மான, அவிசமசதுட்டைய. 

Par-al-lel-o-pi'ped, s. zசதுரகாதம். 

Pa-ral'o-gism, 
Pa-ral'o-gy, 
Pa-ral'y-sis, s. சன்னி, திமிர், திமிர்வா 

தம், சோர்வாதம். 
Par-a-lyt'ic, s. இமிர்வாதக்காரன், திமி 

ரன், சோர்வாதக்காரன். 
Par-a-lyt'ic, BA cre, BH reir 

: a. : 
Par-a-lyt'ic-al, ‘ தமுள்ள. 
Par'a-lyze, v. a. இமிர்ப்படுத்தல். 
Pa-ram'e-ter, s. a @sCrans. 
Par'a-mount, s. தலைவன், அதிபதி, ௨ 

யர்்தோன், சிரேட்டன். 
Par'a-mount, a. dJரதானமான, மகாஉ 

யர்க்த, சிரேட்டமான. 

கள்ளநியாயம். 

sovereign, qஏszசகச்கிராதிபதி, ஏகாதி. 
பதி, சக்கரவர்த்தி, 
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sovereignty, <srதிபத்தியம். 
Par'a-néur, 5. கள்ளப்புருடன், சோர 

ஈரயகன, பரபுருடன். 

feminine, சொரஸ்திரி, Ca. 
Par'a-nymph, s. மாப்பிள்ளைத்தோழன் , 

மணவாளிதுணைவன். 
Par'a-pet, s. பொம்மை, ஒளி, சிறுசுவர், 

குட்டிச்சுவர், கைபிடிசுவர். 

Par-a-pher-na'li-a, s. தனம். 
Par'a-phrase, s. 5. தாற்பறியவுரை; al Hs 

இியுரை. 
Par'a-phrase, v. a. விரித்துரைத்தல், ப 

யன்சொல்லுதல்., 
Par'a-phrast, s. வியரர்த்திகன், உரையா 

சிரியன், விருத்தியுரைகாரன். 
Par'a-phrast, விருத் தியான, 
Par-a-phrast’ic-al, க ¢ விரிவான, தாற் 

பரியமான, உரையுள்ள. 
Par-a-phrast'ic-al-ly, adv. anu, வி 

ரித்து, விருத்தியாய், தாற்பறியமாய். 
Par-a-ple/gi-a;, 5. இமிர்ப்பு, விறைப்பு, 

தியிர்வாதம். 
Par-a-se-léne’, s. பரிவட்டம், பிரதிவி 

ம்பசந்திரன். 

Par'a-site,s. சோயிற்றண்டற்காரன், கூ 
ழுக்குப்பாடி, முகமன்கூறி, இச்சக 
ன், தேடியுண்போன். 
the plant, புல்லூமி, புல்லுருவி, குரு 
விச்சை. 

Par-a-sit'ic, முகமன்பேசுநெ, ம 
Par-a-sit'ic-al, a. rs தின்மேல்வேர் 

வைத்துண்டாறெ. 

Par-a-sit'ic-al-ly, adv. மsமனாய, முக 
த்துதியாய், குருவிச்சைபோல. 

Par'a-sit-ism, s. இச்சகத்தினாற்பேோஷி 
க்குமடை, முகஸ்துதிகடை. 

Par’a-sol, 5. EGO, சத்திரம், ஆத 
பத்திரம், கைக்குடை, கவிகை. 

Par'boil, v. a. புழுக்குதல், வேர்க்குரு 

வுண்டாக்குதல், அமரையவியலவித்த 
ல், வெதுப்புதல். 

Par’ sag 8. சிப்பம், சமை, 

a packet, கட்டு, மூட்டை; சிப்பம். 

a part, கண்டம், பங்கு, பிரிவு. 

a quantity, பிண்டம், தொகுதி. 

Pir'cel, v. a. பக்கடுதல், பதிருதல், ௮ 

ண்டித்தல், பிரித்தல். 
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Pir'ce-na-ry, 8. கூட்டுப்பங்கு, கூட் 
ச்சதந்திரம். 

Parch, v. 4. வறுத்தல், கருக்குதல், பொ 

ரித்தல், SUES. 
to be parched with thirst, உலருதல் ; 
வருதல், விடாய்த்தல். 

Parchment, s. தோற்கடுதாசி, தோற்ப 

டம், தோற்புத்தகம். 
Pér'don, s. பொறுதி, ல் “yet சிப் 

பு; விமோசனம். 
of sin, பரவப்பொறுதி, grin 
ப்பு; பாவநிவாரரணம். 

Par'don, v. a. குற்றம்பொறுத்தல், மன் 
னித்தல், FSS. 

Pir'don-a-ble, a. மன்னிக்கப்படத்தக் 
க, பொறுக்கத்தக்க. 

Par'don-a-ble-ness, s. vwன்னிச்கப்பட 
தீதக்கதன்மை. 

Par'don-a-bly, adv. wன்னிக்கத்தக்கவி 
தமாய், பாவலிமோசனமாய். 

Par'don-er, s. மன்னிப்பவன், பொறுத் 
அவிடுவோன், நிவாரணன். 

pi v. 4. வழித்தல், கதுவுதல், FUSS 
ல், Faso, 
off கழித்தல், களைதல், Faso. 

Par-e-gor’ ic, 8. நொவைத்தணிக்குமரு 
நீது, அபின்கருப்பூரமுதலியவைகள் 
சேர்த்துச்செய்யப்படுமோர்சாராயம். 

Par-e-gor'ic, a. Conma nm. 
Pa-ren'chy-ma, s. sற்குடல்கல்லீரல் நு 

ரைமீரல்முதலியவற்றினகத்துறுப்பு. 
Pa-ren’e-sis, 8. சம்மதிக்கப்பண்ணுகை. 
Par-e-net/ic, புத்திசொல்லுறெ, 
Par-e-net'i-cal, “" ‘ aajsm, எச்சரிக் 

Ho, எழுப்பிவிடுிற, 
Par'ent, s. தர்தைதாயரிலொருவர். 

as cause, source, மலம், காரணம். 
Par’ent-age, s. பிறப்பு, வமிசம், மரபு, 

கோத்திரம். 
Pa-rent’al, a. பிறப்புக்கடுத்த, மரபுக்கு 

ரிய, பெற்றார்க்குரிய, பரவணியான. 
authority, பெற்றார்க்குரியதத்துவம். 
kindness, பெற்றாருக்குரியபட் சம். 

Par'ents, s. ( pl.) பிதாமாதா, பெற்றார், 
தந்தைதாயார், ஈன்றோர். 

Pa-ren'the-sis, s. இயைபிலிசைக்குறி, 
பிரிந்திசைக்குறி, இருபிறைஅடை 
யாளம். 
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Pa-ren-thet'ic, a. பிரிர்கிசையான. 
Pa-ren-thet'ic-al-ly, adv. Jரிக்திசை 

யாய். 
Pa-rent'i-cide, s. பெற்றாரைக்கொல்வி, 

பிதுர்மாதுருள் தளன் 
Par-hél'ion, s. குரியனைச்குழ்ந்திருக்கு 

ம்பிரபைவிம்பம், பருதிப்பிரதிவிம் 
பம், பரிவேடம். 

Pa-ri'e-tal, a. சவராக்கடுத்த, மதிலுக்கு 
ள்ளான. 
bones, sபாலத்தினிருபக்கஎன்புகள் 

Paring, s. மிக்தோல், மேற்றோல். 
Parish, s. கோவிற்பற்று, ஒருகுருவின் 

விசாரணைக்குள்ளடங்கியஇடம், கு 
ருவின்சேகரம். 

Par'ish, a. கோவிற்பற்றுக்குரிய, GG 
bytes gray 

Pa-rish'ion-er, s. கொவிற்பற்றான், சே 
கரத்தான். 

Par-i-syl-lab’ic, ‘ FWD Y OF & Of 
Par-i-syl-lab‘ic-al, & ள்ள. 
Par'i-tor, s. வழக்காளிகளைநீதிஸ்தலத் 

அக்குள்அழைப்பவன், சலவாதி. 
Par'i-ty, 8. சரி, ஒப்பு, உவமை, போ 

லுந்தன்மை, நிகர், சமம். 
Pairk, s. வனமிருகாசயம், காட்டமிரு 

கங்கள்நிற்குங்களரி, சிங்காரவனம், 
தோப்பு, சோலை, ஆராமம். 
in a city, முற்றவெளி. 

Park, v.a. வேட்டைவனத்துக்குவேவி 
@ecquate: மிருகங்களைவேட்டைவ 
னத்துள்ளடைத்தல். 

Park’er, s. வேட்டைவனகாவலன். 

Par'lance, s. பேச்சு, சம்பாஷணை, சல் 
லாபம், வினாவிடை. 

Parley, s. பேசக்கொள்ளுகை, சம்பா 
ஹஷணைபண்ணுகை. 

to beat.a parley, யொசனைப்பேரி 
கைமுழக்கம், ஆலோசனைஎக்காளத் 
கொனி. 

Par'ley, v.n. முsமுகமாய்ப்பேசுதல், ச 
ருவிப்பேசுதல், முட்டிப்பேசுதல், ௪ 
ம்பாஷித்தல். 

Par'lia-ment, s. i usr areata 
சங்கம், பஞ்சாயத்தார், ஒலக்கம். - 

Par-lia-ment'a-ry, a. ஓலக்க, பஞ்சாய 

தீதிற்குரிய. 
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house, ஓலக்கமண்டபம், பஞ்சாயம், 

சபாமண்டபம், மகாமந்திரமண்ட 
பம், ஆஸ்தானமண்டபம். 

Par'lor, s. சொலுச்சாவடி, கொலுமண் 
LLL, சமஸ்தானம், ஆஸ்தானம். 

Pa-ro'chi-al, a. கோவிற்பற்றுக்கடுத்த, 
கோவிற்பற்றுக்குச்சேர்ந்த. 

Pa-ro'chi-al-ly, adv. கோவிற்பற்றுக்கு 
க்கோவிற்பற்றாய். 

Pa-rod'ic, வசைப்பாட்டப்போ 

Pa-rod’ic-al, é ன்ற. 
Par'o-dy, s. வசைப்பாட்டு, பழிமொழி. 
Par'o-dy, v.4. வசைப்பாட்டபெபாடுதல், 

வசைப்பாட்டாக்குதல். 
Pa-rol’, வார்த்தை, வாய்ப்பேச்ச, 
Pa-role’, ‘ நியாயவுத்தரிப்பு, வாக்கு. 
Par-o-no-ma'sia, அடியியைபுத் 
Par-o-nom’a-sy, f A 
Par'o-quet, s. (see Paroket.) ஒர்சறு 

கிளி. 
Pa-rot'id, a. அலடன்நிணமரம்புக்கடு 

தீத, அலகுக்குநிணமூறுறெ, 
Par'ox-ysm, 8. ரொகங்களின்முமமுரம், 

வியாதிகளின் அதிகரிப்பு. 
Par'ra-keet, s. ஒர்சறுகிளி. 
Par-ri-ci'dal, a. QAர்மாதுருகொலைக்க 

டுத்த, பிதிர்த்துரோகமுள்ள. 
Par'ri-cide, s. பிAர்மாதுருகாதகன். 
Par'rot, s. Gel, இஞ்சுகம், கிள்ளை; ௬ 

வாகதம், ௬கம், அவந்திகை. 
Par'ry, ». a. தட்டுதல், விலக்குதல், தடு 

தீதல், தடத்துந்துதல். 
Parse, v. a. பதச்சேதம்பண்ணுதல், ௮ 

ன்னுவயம்பண்ணுதல், சொற்களுக் 
குப்பால்முதலியவற்றையொட்டிச் 
சொல்லுதல். 
the component parts of compound 

Tamil words, பதம்முடித்தல், பதம்பு 
ணர்த்துதல். 

Pir-si-mo'ni-0us, 4. உலோபமான, பி 
சுனித்தனமான, ஒறுப்பான, கசவஞ் 
சித்தனமான, பிசுனமான. 

Pir-si-mo'ni-ous-ly, adv. பசனித்தன 
மாய், பொருளாசையாய், ஒறுப்பாய், 
உலோபமாய், பிசனமாய். 

Pir-si-mo'ni-ous-ness, s.. பிசனித்தன 
ம், உலோபித்தனம், ஒறுப்பு. 

Pir'si-mo-ny, s. உலோபம், பிசுனம். 
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Pirs'ing, s. பதச்சேதம்பண்ணுகை, ௮ 
ன்னுவயம். 

etymological, 
ப்பு. 

syntactical, தொடர்மொழியிலக்கண 
விரிப்பு, தொடர்ச்சொற்புணர்ப்பு. 

Pir'son,s. பொதகன், பிரசங்கி, பட் 
போபதேத, குரு. 

Pir'son-age, s. கொவில்வளவு, கோவி 
ற்சோலை, கோவிற்படப்பை. 

Part, s. பங்கு, பகுதி, பிரிவு, am, ப 
திர்ச்சி, பின்னம், துண்டு, வீதம், வி 
ிர்தம். 
cut off, கண்டம், உன கிறு, துண் 
டு, பொல்லம். 
of a whole, er, உறுப்பு, கண்டம். 

as party, கட்சி, வளம், பட்சம், பக் 
கம். 

Part, v. a. பிரித்தல், நீக்குதல், க் 
ல், பாதுசெய்தல், தடுத்தல். 
to divide, பங்கிடுதல், பகுத்தல், பதி 
ருதல், பாதுசெய்தல். 
to tear, கழித்தல், Sse. 
asunder, அறுத்தல், பிளத்தல், றோ 
தல், பிரித்தல். 

with, கொடுத்துலிசெல், கைவிடல். 
as a tree, &c., தறித்தல், பிளத்தல், 

கண்டித்தல்,; அண்டித்தல், திறல், 
பொல்லமிகெல். 

Part, ». n. பிரிதல், நீங்குதல், பகுதல், 
பெயர்தல். 
to tear, அழிதல், பிய்தல். 
from, நீங்குதல், பிரிதல், விதெல். 
with, விடதெல், இழத்தல், கைவிடுதல், 
by decaying, இறுதல், இற்றுப்போ 

50, முறிதல், விதெல். 
as a blossom, விள்ளுதல். 
to crack or split, வெ।ஈ௭த்தல், Sarg 
தல், விள்ளுதல்.. 
as a rope, அதல், தெறித்தல். 

Part'age, 8. பகுப்பு, பிறிப்பு, பாதுசெ 
ய்கை, பங்கிடுகை. 

Pir-take!, v. a. பங்குகூடிக்கொள்ளுத 
ல், பகிர்ந்துவாங்குதீல்; பங்குகொள் 

ரூதல். ' 
Pir-tak’er, s. கூட்டாளி, பங்காளி, ௮ 

னுபவிப்போன், கத்தக், 

Pirt’er, s. பகுப்போன், பிரிக்றெவன். 

சொல்விலக்கணவிறரி 
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Par-terre', s. ஆராமம், பூஞ்சோலை, பூ 
வ் பாத்தி. 

Par'tial, a. சாய்மானமான, மனச்சாய் 

வுள்ள, ஓரவாரமுள்ள, ஓரபட்சமா 
ன, பாரபட்சமான. 
eclipse, பாரிசகிரகணம், அபூரணரெ 
கணம். 
showers, சுழிமழை, சிறுமழை. 
to be partial, ஓரவாரமாயிருத்தல், சா 
W SV, பட்சபாதமாதல்.॥ 

Pir-tial'i-ty, 8. ஓரவாரம், ஓரபட்சம், 
பாரபட்சம், வாரப்பாடு, பட்சபாத 
ம், கண்சாய்ப்பு, முகமாட்டம. 

Par'tial-ly, adv. ஓரவாரமாய, பாரபட் 
சமாய், வாரப்பாடாய். 

Pirt-i-bil’i-ty, s. பன்னுன, 
பிரிக்கத்தக்கதன்மை. 

Par'ti-ble, a. யிரிக்கக்கூடிய, பகுக்கக் 
கூடிய, பங்இடக்கூடிய. 

Par'ti-ceps, 8. கூட்டாளி, அணையாளி, 
சங்காத்தி, சகன். 

Pir-tic'i-pa-ble, a. பகுக்கத்தக்க, பகுத் 
தனுபவிக்கத்தக்க. 

Pir-tic'i-pant, s. உட ந்தைக்காரன், பங 
காளி, கூட்டாளி, சகபாடி. 

Pir-tic'i-pant, a. பங்குடைய, பாகுபா 
டுடைய, சங்காத்தமுள்ள. 

Pir-tic/i-pate, v. a. பதிர்ந்துகொள்ளுத 
ல்; பங்குகொள்ளுதல், பங்குபொறு 

தீதல், அனுபவித்தல். 
Par-tic-i-pa'tion, 8. உட.ந்தை, உடன் 

கூட்டு, உடன்பங்கு, சகபாகம், ௮ 
னுபவிப்பு. 

Par-tic'i-pa-tor, 8. உட க்தைக்காரன், 2 
டன்பங்காளி, உடன்கூட்டாஸி. 

Pir-ti-cip'i-al, a. எஞ்சுகிற, எஞ்சிநிற் 
கிற, எச்சமான. 
noun, எச்சப்பெயர். 

Pir-ti-cip'i-al-ly, adv. எ@௪,எச்சமாய். 
Pir'ti-ci-ple, s. எச்சம். 

relative, பெயரெச்சம். 
verbal, வினையெச்சம். 

Par'ti-cle, 3. அணு, திவலை, துகள்; சொ 
ஞ்சம், கஞ்சம், பொடி. 

Pir-tic'u-lar, s. தரதனம், சங்கதி, அண் 
ணியது, விசேடணம், தனிமை. 
in an account, தொகைவிரி, தொ 
கைவகை, வீற்று. 
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Par-tie'u-lars, s. (pl. ) வரலாறு, வயண 
ம், அரமம், சங்கதிகள். 

Par-tic'u-lar, a. தனித்த, தட்ப, சிறு, பு 
தய. 
as special, ப்ச் விசேவஷி 
தீத, சிரேட்ட. 
in particular, Jrsானமாய், தணித்த 
னியே, வகைவகையாய், தட்பமாய், 

வீற்றுவிற்றாய். 
person, குறித்தஆள், சுட்டியவன. 

Pér-tic-u-lar'i-ty, s. ஒற்றுமை, அட்பம், 
தனிமை, ஒருமை. 

Pir-tic'u-lar-ize, v. a. பகுத்துச்சொல் 

ஓதல், குறித்தல், குறிப்பாற்காட்தெ 
ல், வகுத்துக்காட்தெல், வீற்றுவீற்றா 
வக்கு. 

Par-tic'u-lar-ly, adv. முக்கியமாக, வி 
சேஷமாக, பிரதானமாக, திட்டமா 
ய், ரெமமாய். 

Party, 8. பிரிவு, அறவு, நீக்கம், வி 
டவு. 

Parting, a. ர்குலைதிற, பிறிறெ, முரி 
நெ, உருவழிகிற, விடுதி, உருக்கு 
லைறெ, 

Par'ti-san, s. அடைக்தவன், அடுத்தவ 
ன், அனுசாரி, கூட்டத்தான், கட் 
யான், கூட்டாளி, சேர்ந்தவன், பா 
ரிசத்தான், சகன், சங்காத்தி. 
in war, தளகத்தன், சேனாபதி. 

Par'ti-san-ship, 3. பட்சபாதம், சேர்த்தி 
க்கை, கூட்டு, சகிதம். 

Par-ti’ tion, 8. பிரிவு; பகிர்வு, பகுப்பு, 
பாகம், பிரிக்கை. 
as wall, குறுக்குச்சுவர், லு 

Par-ti'tion, v. a. பங்கிடுதல், பிரித்தல், 
பகிருதல், பாதுசெய்தல். 

Pir'ti-tive, a. பங்கிடுகிற, பாதுசெய்றெ , 
பகிருறெ, 

Part'ly, adv. பங்காய், கொஞ்சமாய். 
Partner, s. கூட்டாளி, பங்காளி, தோ 

மன், துணை, உடர்தைக்காரன், உட 
ன்பங்காளி, சகன், சதென். 

Pirt'ner-ship, 8. பங்குடமை, சிதம், 
கூட்தெதொழில், கூட்வியாபாரம். 

Partridge, s. sவுதாரி, பூழான், சிரவம். 
Parts, s. (pl. ) சாமர்த்தியங்கள். 

applied to place, தேசங்கள், 
Pir-ti’ri-ent, a. பெறுநெ,. rar Bp. 
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Par-tu-ri'tion, s. மிரசவம், பிரகுதி, பி 
ரசூதம், பிள்ளைப்பேறு, ஈனுகை. 

Pér'ty,.s. பக்கத்தார், வளத்தார், Dos 
தார், கூட்டத்தார், கட்சியார். 
in military affairs, உளவாட்கள், ப 
குத்தனுப்பியபடை. 
as company, உடந்தைக்காரர், கூட் 
டத்தார், சங்கத்தார். 
as side, திறம், பக்கம், கட், வளம், 
பகுதி, பட்சம், பாரிசம், புறம். 

Par'ty-cdl’or-ed, a. பலவன்னமுள்ள. 
Par'ty-jt-ry, s. சயதேசபரதேசவாசமத். 

தியஸ்சர். 
Par’ty-man, 8. பாரபட்சமுள்ளவன், ஒர 

பட்சன், பக்கத்தின்தலைவன். 
Pas'chal, s. விடுதலைஉற்சவத்துக்கடுத்த, 

பஷ்காவுக்கடுத்த. ( ரே.) 
Pa-shaw’, s. அருக்கரதிபதி, அருக்சாதி 

பன், அலுக்கசேனாபதி. 
Pas-quin-ade’, s. பழிப்புவாசகம், வ 

சைப்பாட்டு, நிக்தனைமொழி. 
Pas-quin-ade’, v.a. பழித்தெழுதுதல், 

அஷணித்தெழு.அதல், வசைப்பாட்டு 
ப்பாடதெல், நிந்தித்தெழுதல். 

Piss, s. வழி, அருக்கம், சங்கடபாதை, 
அறைமுகம், போக்கு. 
as passport, விடுதலைச்சட்டு, உத்தர 
வுச்சீட்ி பயணபத்திரம். 
between mountains, sணவாய், சங்க 
டவழி, இடுக்கவழி. 
as state, sட॥டை, சர், நிருவாகம், நிலை 
மை, ஒழுக்கம். 
in fencing, ஆயுதவீச்சு, கருவிபாய்ச் 

. 6, சிரமிக்கை. 
Pass, v.a. ஊடுபோக்குதல்,ஊடறுத்தல், 

அழைத்தல், கடத்தல், பரிமாறுதல், 
தாண்கெல், செல்லுதல், ஒத்துக்கொ 
ள்ளுதல், விதெல், கதித்தல், அதிகப் 
படல். 
to allow, சம்மதித்தல், இணங்குதல், 
ஒத்துக்கொள்ளுதல். 
alaw, கட்டளையிடுதல், கட்டளைவி 

தித்தல், விதித்தல். 

wa, கடத்துதல், தர்த்தல், நிறுத்து 
தல், முடித்தல். 

- beyond, sைகடத்தல். 
one’s days, snore Osea, ஈாட்கழித் 
தல், வித்தல், சஞ்சரித்தல். 
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sentence, Sigsa, திர்ப்புச்சொல்லு 
50, BOSSis50, நியாயமுரைத்தல். 
time, சேரம்போக்குதல், பொழுது 
போக்குதல், நாட்கழித்தல். 
urine, சறுநீர்விடுதல், சலம்விதெல். 
a thing into, செருகுதல், பாய்ச்ச 

தல், ஒட்தெல், உட்செலுத்துதல்.. 
to pass by, சமிபித்துப்போதல், மன் 
னித்தல், கண்சாடையாய்விடுதல். 
to bring to pass, sLப்பித்தல், சேட் 
டிப் பித்தல், நிறைவேற்றல். 
to pass over, தாண்டுதல், பராமுக 
மாய்விதிதல், மன்னித்தல். 

Piss, v.n. செல்லுதல், கழிதல், போத 
ல், உருவப்போதல், சம்பவித்தல். 
any thing in motion, செல்லுதல். 
across, குறுக்கிடுதல், குறுக்கேபோ 
50, இடையேவருதல். 
away, நீங்குதல், கழிதல், விடுதல். 
into, BOYS, பாய்தல். 
into or through, உருவிப்போதல், உ. 
ட்பிரவேரித்தல், ஊடே செல்லுதல். 
off as breath, wind, steam, Lறிதல், 
தணிதல், இளகுதல், அகைதல். 
Over, கடத்தல், தாண்டுதல். 
over a limit, எல்லைகடத்தல். 
round, வட்டமிடதெல், மண்டலயிடு 
தல், சுற்றுதல், வளைதல். 
through, or undergo, பதல், உத்தரி 
த்தல், தீங்கனுபவித்தல். 
the meridian, மதியந்திரும்புதல் ; ௨ச் 
சிதிரும்புதல், சாய்தல். 
as time, செல்லுதல், கடத்தல், கழித 
ல், இறத்தல், போதல். 
asa planet, சஙஇிரமித்தல். 
at pleasure, &ic., உலாவுதல், உலாத் 
தல், பவனிபொதல். 

as to £0, கடத்தல், இயங்குதல், செ 
ல்லுதல், சரித்தல். 
as the sight in reading, பார்வைசெ 
ல்லுதல்,பரர்வையோடுதல், கண்ணோ 
டுதல். 
to come to pass, சம்பவித்தல், நடத் 
தல், சத்தியாதல், பவித்தல். 

| Piss'a-ble, a. srாண்டக்கூடிய; GLEE 
க்கூடிய, ஈடுத்தரமான, ஈடுராசி்யான. 
money not passable, செல்லாக்காசு, 
கள்ள௩காணயம். 
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io be passable, செல்லத்தக்சதாயிருத் 
தல், வழங்கத்தக்கதாயிருத்தல். 

Piss'a-bly, adv. ஒருபடி, சீராக. 
Pas'sage, s. செலவு, கமனம், கதம், ௩ 

டை, போக்கு; வழி, பாதை. 
bloody, இரத்தக்கழிச்சல். 
continual, ASரராணிக்கழிச்சல், அதி 
சாரம். 
hard, மத்திமபேதி, ona rif. 
loose, sழிச்சல். 
money, ஏற்றக்கூலி, கேள்வு. 
as passing, புறப்பாடு, பெயர்ச்சி, ௭ 
முச்சி, செல்லுகை. 4 
as enactment, சட்டனைசெலுத்துகை, 
பிரமாணமேற்படுத்துகை. 
as way, ஒழுங்கை, வழி, அவாரம், 
தொளை, பாதை, கடவை, வாயில். 
in a discourse, வாக்கியம், வசனம். 
of a planet, Sரகசங்ரொந்தி, இரகச 
ங்கெரமம், Preseor., இிரகசாரம். 

Pas'sen-ger, s. பயணக்காரன், வழிப் 
போக்கன், பிரயாணி, தேசாந்திரி. 

Piss'er, s. செல்லுவோன், வழிப்போக் 
கன், பிரயாணக்காரன். 

Pas-si-bil’i-ty, s. உணர்ச்சியடையக்கூ 
டியதன்மை, சுவரணை. 

Pas'si-ble, a. உணர்ச்சியுள்ள, சுவரணை 
யுள்ள, பரிசமுள்ள. 

Pas'si-ble-ness, 8. ஈவரணை, பரிசம். 
Piss'ing, a. செல்லுதிற, நடமாடு. 

as exceeding, மிகுந்த, அதிகமான, 
பெரிய, பாரமான. 

Piss'ing-bell, s. சrமwணி, 
Pas'sion, s. சவரணைப்படுத்துகை, சுவ 

ரணைப்படுகை, குணாகுணம், ஆவல். 
as emotion, மனஅசைவு,; மனோசல 
னம், எண்ணம். 
as feeling, உணர்ச்சி, உணர்வு. 
as anger, கோபம், சனம், வெகுளி. 
as suffering, பா, வருத்தம். 

week, பாடுபட்டபெருநாள். 
Pas'sion-ate, a. கோபமுள்ள, உக்கிர 

மான, வெடுவெடுெப்பான. 
person, கொபி, உசுகிரன், வெடுக்க 
ன், குரோதி, துடுக்கன். 

Pas'sion-ate-ly, adv. வெடுவெடுப்பாய், 
கோபமாய், அதினமாய். 
ardently, ஆவலாய், அவரவாய். 
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Pas'sion-ate-ness, s. சொபத்தனம், வே 
கம், உக்கிரம், துடக்கு. 

Pas'sion-flow-er, s. Aமிக்கிப்பூ, செவ் 
வட்திப்பூ. 

Pas'sion-less, a. sசrதுவான, அமைதியா 
ன, சாந்தமான, கோபமற்ற. 

Pas'sive, a. செயப்பாடான, ஈந்துகொ 
டுக்கிற, இயக்கமற்ற, செயலற்ற. 
verb, செயப்பாட்வினை. 
obedience, இயல்பானத£ழ்ப்படிவு. 

Pas'sive-ly, adv. பதமையாய், அமைச்ச 
லாய், படிவாய், சாந்தமாய். 

Pas'sive-ness, 8. சாந்தம், பொறுமை, ௪ 
திர்மறுப் பின்மை. 

Piss'o-ver, 8. புளிப்பில்லாஅப்பப்பண் 
டிகை, விடுதலைப்பண்டிகை, பஸ்கா 
உற்சவம். ( Gr.) 
as Christ, பரவநிவாரணன. 

Piss'port, s. உத்தரவுச்ச ட்ட, பயணச் 
FO, செலவுச்£ட்டு, ஏற்றுமதிச்சட் 
டு, பரிபாலனபத்திரம். 

Piss'word, s. கwஉக்குறி. 
Past, s. இறந்தகாலம், 
Past, a. சென்ற, மட்டமிஞ்சின, அறத் 

Biés, இறந்த, முந்தின, போன, ம 
டிந்த, நிறைவேறின. 
tense or time, இறந்தகாலம், சென்ற 
காலம், பூதகாலமான. 

Paste, s. பசை, ஒட்டு, பிசின். 
Paste, v. a. gu Osa, பசையொட் 

தல், பிசின்போதேெல். 
Paste’board, s. sQதாசிப்பலகை, இத்தா 

ன்படம், இத்தான்கடுதா9ி. 

Pis'time, s. பொழுதுபோக்கு, பராக்கு, 
வினோதம், கொண்டாட்ட. 

Pis'tor, s. மேய்ப்பன், போதகன், G 

று, தேசிகன், உபதேதூ. 
Pis'tor-al, s. ஆயர்கலி, ஆயப்பாட்0ி. 

Pis'tor-al, a. மேய்ப்பனுக்குரிய. 

in religion, குருத்துவத்துக்கடுத்த, கு 

ருத்துவமான. 

Pis’tor-ate, கண்காணித்துவம்,கு 
Pis'tor-ship, sb ருத்துவச்செய்கை. 

Pas'try, s. பண்ணிகாரம், மாப்பண்ட 
ம், பூரிகை, அப்பவருக்கம், அடை. 
cook, அப்பஞ்சுட்விற்போன், ப 
ண்ணிகாரசக்கடைக்காரன். 
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Pas'tur-a-ble, a. மேய்ச்சலுக்கேற்ற. 
Pis'tur-age, s. மெய்க்குந்தொழில். 

grazing ground, பசும்புற்றரை. 
Pis'ture, s. மேய்ச்சற்றரை, பசும்புற் 
DOT, சாட்வெலம், சாத்துவலம். 

Pis'ture, v. a. மேய்த்தல், மேய்ச்சல்கா 
ட்டதெல். 

Pas'ty, 8. ஒர்பண்ணிகாரம். 
Pas'ty, a. Wசுபிசுத்த, பசையான. 
Pat, s. தட்டு, கைக்கொட்டு, தாடனம். 
Pat, v. a. தட்தெல்,தப்புதல், 579.550. 
Pat, 4. இசைவான, தகுதியான, வ௪தி 

யான, அடுத்த, பொருத்தமான. 
Pat, adv. வாய்ப்பாய், வாறாய். 

Patch, s. Qண்டை , ஓட்டு பற்று, வில்லை. 

of ground, தண்டுக்காணி. 
as a paltry fellow, அற்பன, ஈனன, 
தீனன், இழிஞன், கயவன். 

Patch, v. a. ஒட்டுப்போட்டுத்தைத்தல், 
பொத்துதல், புரைதல், அண்டைவை 
த்தல், பொல்லமிட்டுத்தைத்தல். 

Patch’er, s. ஓட்டப்போடபவோன், அண் 
டைசைப்போன், பொல்லன். 

Patch’er-y, s. பருக்கன்வேலை, சரவை 
வேலை, சாதாவேலை. 

Patching, s. ஒட்தெதையல், அண்டை, 
பற்று, பொல்லயிடுகை. 

Patch'work, s. ஒட்டுவேலை, அண்டை 
வேலை, பொல்லவேலை. 

Pate, s. 5%, தலையுச்சி, கபாலமத்தி. 
of a calf, இளங்கன்றின்ரச்சருமம். 

Pa-tel'la, s. முழக்தாட்சில்லு, முகக்கத 
வுடையசங்குமுதலியன. 

Pat’ent, s. sவAிருத்தியஉரிமைப்பத்திர 
ம், உரிமையதிகாரப்பத்திரம். 

Patent, a. வெளியரங்கமான, ure 
கமான, தெளிக்த. 

Pat-ent-ee’, s. sவAருத்தியஉரிமைப்ப 
த்திரகாரன். 

Pa-ter'nal, a. Jதாவுக்குரிய, பிதாவடை 
வான, பிதாவழியாய்வந்த. 
aunt, பிதாவின்சகோதரி, அத்தை, 
மாமி. 
line, தந்தைவழிச்சுற்றம். 
uncle, பெரியதசப்பன், பிதாவின்ச 
கோதான், சிற்றப்பன். 

Pa-ter’ni-ty, 5. த்தைவழியுரிமை, பிதா 

வழியுறவு. pal 
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Pa'ter-nos'ter, s. இறிஸ்துநாதர்சொல் 
லிக்காண்பித்தசெபம். 

Path, s. பாது, மார்க்கம், துறை, வழி. 
as precepts, கற்பனை, நெறி, விதி, பி 
ரமாணம், நியதி, விதானம். 

Path, ». a. rஈடக்துவழியாக்கல், பாதை 
வைக்தல். 

Pa-thet'ic, s. மனசதையுருக்கத்தக்கபே 
FF, உணர்ச்சியெழுப்பும்வாக்கு. 

Pa-thet’ic, இரக்கமான, அக்கம் 
Pa-thet'ic-al, “ ¢ வருவிக்கத்தக்க, பரி 

தபிக்கத்தக்க, உருக்கத்தக்க. 
Pa-thet’ic-al-ly, adv. இரக்கமாய், உரு 

க்கத்தக்கதாய், பரிதபிக்கத்தக்கதாய். 
Pa-thet'ic-al-ness, s. . உருக்கத்தக்கதன் 

மை; இரக்கம், தாக்கத்தக்கது. 

Pith'less, a. பாதையில்லாத, வழியில் 
லாத, ஈடவையற்ற. 

Pa-thog'no-my, s. கணவிலக்கணம்.. 
Path-o-log’ic, லவியாதிக்கூறுரை 
Path-o-log’ic-al, af ' க்குஞ்சாத்திரத்து 

க்கடுத்த, குணவிதிக்குரிய. 
Pa-thol’o-gist, s. லியாதிக்கூறுரைப் 

போன், குணவிதியறிந்தவன். 
Pa-thol’o-gy, s. வியாதிக்கூறுரைக்குஞு 

சாத்திரம், வைத்தியநூல்,  குணபா 
டல், ஆயுள்வேதம். 

Pathos, s. எழுப்பத்தக்கபேச்சு, உருக் 
கத்தக்கபேச்சு, அனலள்ளவாக்கு. 

Pathway, s. பரதை, ஒடுக்கபாதை, ஒழு 
ங்கை, Hayes), இடங்கர். 
course of life, வரழ்காளோட்டம். 

Patience, s. பொறுமை, சாந்தம், பதி 

வு; அமைதி, பொறை, 

Patient, s. உரோ, நோயாளி, பிணி 

யாளி, அன்பவாளி. 

as opposed to agent, செயலுறுபொ 

ருள், செயப்படுபொருள். 

Pa/tient, a. பெொறுதியான, சாந்தமான, 

பதவிய, தொடர்ந்தேற்றியான. 

Pa'tient-ly, adv. பொறுதியாய், பெறு 

மையாய், சாந்தமாய், பதமையாய், 

சாதுவாய், விடாப்பிடியாய். 

Pat'ly, «dv. இசைவாய், குறிப்பாய், 

பொழிப்பாய், வாய்ப்பாய். 

Pat'ness, 5. பொழிப்பு; குறிப்பு, வாய் 

ப்பு. 
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Pa'tri-arch, s. கேரத்திரப்பிதா, aden 
திக்கன், குருவிருத்தன். 

Pa-tri-arch’al, a. சேரத்திரப்பிதாவுக்கு 
ரிய, வமிசாதிசக்கமான. 

Pa-tri-irch’ate, கண்காணித்துவ 
Pa'tri-irch-ship, க , ம்; தேசிகம். 
Pa'tri-arch-y, s. பரம்பரியகுருத்துவம், 

கொத்திரப்பிதாவி ன்சேகரம், சந்தான 
குருவின்செல்மானம். 

Pa-tri'cian, 5. மேன்குலத்தான், உயர்கு 
லத்தான், வமிசாதிக்கன், மேன்மக 
ன், அக்கிரசம்பாவிகன். 

Pa-tri'cian, a. மேன்மகனுக்குரிய. 
Pa'tri-cide, s. தர்தைகொல்லி,; பிதிர்க் 

கொலையாளன், பிதிர்காதகன். 
Pat-ri-mo'ni-al, a. dதாவுக்குரிய, பிதா 

வழியாய்வந்த. 
estate, பிசாவழியால்வந்தமுதுசொம். 

Pat-ri-mo'ni-al-ly, adv. Jsrாவழியாய். 
Pat'ri-mo-ny, 8. பிதிரார்ச்சனை, பிதாவ 

ழியாய்வந்தஆஸ்தி, முதுசொம், 
Pa'tri-ot, s. சதேசமேசன், சுதேசானு 

சாரி, சுயதேசாபிமானி. 
Pa'tri-ot, a. சயதேசரேசமுடைய. 
Pa-tri-ot'ic, a. சயதேசநெசமுள்ள, தே | 

சஈயத்துக்கொத்தாசையுள்ள. 
Pa'tri-ot-ism, 8. சுதேசமெசம், சுதேச 

யானுசாரம். 

Pa-trol’, 

உலரவுங்காவலாளர். 
hut, காவற்கொட்டில், காவல்மால், 
சேகண்டிமால், மெட்டு. 

Pa-trol’, ». n. sகrாவலுலாவுதல். 
Pa/tron, 8. உபகரரி, ஆதரிப்பவன், ௪ 

சகாயன், பரிபாலன். 
Pat'ron-age, 8. ஆதரவு, உபகாரம், ஆத 

ரிப்பு, சகாயம், தாபரிப்பு. 
Pat'ron-al, a. பாதுகாக்கின்ற, ஆதிக் 

இன்ற, பரிபாலிக்கிற. 
Pa'tron-ess, 8. ஆதரிப்பவள், சகாயி,ப 

ரிபரலி, உபகாரி. 
Pat'ron-ize, ». a. ஆதரித்தல், பரிபாலி | 

த்தல், உபகரித்தல், அணைச்செய்தல், 
தாபரித்தல். . 

Pat'ron-iz-er, 8. ஆதரிப்போன், உபகார 
ரி, பரிபாலி, சகாயி, தாதா. 

Pa'tron-less, a. சகாயமில்லாத; உப்கா 
ரியில்லாத. 
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Pat-ro-nym‘ic, s. ப7வணிப்பெயர், 
Pat'ten, s. அடித்தூண். 

a shoe, பாதகுறடு, | 
Pat'ten-mak-er,s.u1s@0OQswu aan. 
Pat'ter, v. n. உபயவோசையாய்வீழ்தல் 

படபடெனவொலவித்தல். 
Pattern, s. wr, சவுத்து, சாயல்,மே 

ரை, போலி. 

Pat'u-lous, a. விரிகின்ற, பரக்கிற, பர 
வுறெ, விள்ளுறெ. 

Pau'ci-ty, s. Aன்மை, சிறுமை, குறை, 
குறைச்சல், இஞ்சம், சொற்பம். 

Paunch, s. இரைக்குடர், இரைப்பை. 
large, தோப்பைவயிறு, பொச்சைவ 
Wor, போர்வயிறு. 

Pau'per, s. இரப்போன், பிச்சைக்கார 
ன், தரித்திரன், நல்கூர்க்தோன, யாச 
கன், எமை. 

Pau'per-ism, s. எளிமை, தரித்திரம், இ 
ல்லாமை, சிறுமை, யிடிமை. 

Pause, s. தரிப்பு, பெொறுதி, விட்டாற் 

றி, தாமதம், அட்டி, பிரகரணம். 
sign of, வி௫ர்க்கம், 

Pause, v. n. தரித்தல், பொறுத்தல், தூம 

தித்தல், நிறுத்தல். 
Pave, ». a. கற்படுத்தல், கற்பதித்தல், ௧ 

ற்பரவுதல்; வழியாயத்தம்பண்ணல்,க 
ற்பாவுதல். | 

Pave'ment, s. sகற்படை, தளம், தளவரி 
சை, பா, கற்படுத்தநிலம், குட்டிமம். 

Paver, s. கற்படுப்போன், தளவரிசை 
யிட வோன். 

 Pa-vil'ion, s. யடரம்லீடு, கூடாரம், ஆ 
வாசம், சங்காசனகூடாரம். 

Paw, s. ssமுள்ளமிருகங்களின்கால். 
Paw, v. a. முன்காலால்வறுகுதல். 

to flatter, Gகமன்பேசுதல், 
asa horse, or ox, தோண்டுதல்; பிறா 
ண்டுதல். 

 Paw’ed, a. பரந்தகாலுள்ள, பரந்தபட 
முள்ள, அகன்றபாதமுள்ள. 

Pawn, 8. அடைமானம், அடைவு, ஈடு, 
அடகு, பிரதிதானம். 
broker, அடை வுபெற்றுப்பணங்கொ 
டுப்போன், ஈவொல்கிப்பணங்கொ 
டுப்போன். 

Pawn, ». a. ஈடுவைத்தல், அடகுவைத் 

தல், பிரதிபாவியம்பண்ணுதல். 
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Pawn-ee’, 5. 91- Gar Gua a. 
Pay, s. ஈடு, பதில், பிரதியுபகாரம், கூ 
லி, சம்பளம். 
Pay, v. a. கொடுத்தல், அளித்தல். 

debts, sகடனிறுத்தல், கடன்தர்த்தல், 
damages, சேதயிறுத்தல், ஈட்டமிறுத் 
தல். 
off, கொடுத்துத்£ர்த்தல். 
out, அகையவிடுதல், இளக்கிவிடுதல். 
respects, உபகாரஞ்சொல்லுதல், உ 
பகாரஞ்செய்தல், ஆசாரஞ்செய்தல், 
சங்கைகொடுத்தல்., 
tax, duty, &c., £ீர்வைகொடுத்தல், ௧ 

டமைசெலுத்துதல், இறையிறுத்தல், 
ஆயங்கொடுத்தல், சுங்கமிறுத்தல், 
tribute, sப்பங்கொடுத்தல். 
worship, பணிதல், வணங்குதல். 
as reward, பதிலளித்தல். 

Pay'a-ble, a. இறுக்கவேண்டிய, கொடு 
க்கவேண்டிய, வரவேண்டிய, தரவே 
ண்டிய, போகவேண்டிய, கடமை 
யான, செல்லவேண்டிய. 

Pay'-day, s. சம்பளநாள். 

Pay-ee', s. பணம்வாங்கவேண்டுபவன். 
Pay’er, சம்பளங்கொடிப் 

Pay'mis-ter, ப & போன். 
Payment, s. சம்பளங்கொடுக்குகை, & 

டன்தர்க்கை. 

ready, கைப்பணம், உடன்பணம். 

Pea, 8. பயறு, முதிரைவர்க்கம். 
pod of, நெற்று, ஒடு, கோது. 

Peace, s. அமைதி, சமாதானம், அமரிக் 
கை, சாந்தம். 
as agreement, ஒப்புரவு, இணக்கம். 
to make peace, சந்திசெய்தல், இண 
ங்குதல், சமாதானப்படுதல். 

Peace, int. அமைந்திரு, பொறு, 
Péace'a-ble, a. சமாதானமான, அமை 

தியான, சாந்தமான. 
Peace'a-ble-ness, 8. அமைதி, சமாதா 

னம், சாந்தம், அமைவுடைமை, பி 
ணக்கின்மை. 

Peace'a-bly, adv. சமாதானமாய், பிண 
க்ீகன்றி, அமைவாய். 

Peace'-break-er, 8. கழப்பக்காரன், ௪ 
ண்டைக்காரன. ஆ 

Péace'ful, a. அமைதியான, பதமையா 
ன, சாந்தமான. 
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 Peace'ful-ly, adv. அமைதியாய், சாந்த 
மாய், சமாதானமாய், பிணக்கின்றி. 

Peace'ful-ness, s. ஏமரிக்கை, அமைதி, 
சாந்தம், சமாதானமுடைமை. 

Peace'mak-er, s. கெர்போக்குபவன், பி 
ணக்கறுப்போன், சந்துசெய்வோன். 

Peace'-of-fer-ing, s. சமாதானகாணிக் 
கை, சமாதானபலி. 

Peace’-of-fi-cer, s. தெேசசமாதானவிசார 
ணெகாரன், கலகநிவாரணன். 

Peach, s. ஓர்மரம். 

Péa'cock, s. மயில், தோகை, மஞ்ஞை, 
கலாபி, மயூரம். 
cry of, மயிற்குரல், ஞா; எங்கல். 
tail of, தோகை, மயிற்றோகை. 
spot in the feather of, சநக்திரகம், ம 
யிற்றோகைக்கண். 

Péa’hen, s. பெண்மயில், பெடைமயில், 
மயிற்பேடி. 

Peak, s. Par, கொமிமுடி, வ்கி 
தி, உச்சி, கூடம். 

Peal, s. பேரொலி, பெரியசத்தம்; முழ 
க்கம், பிளிறொலி. 

Peal, v. n. முழங்குதல், நாதித்தல். 
Pe'an, 5. வெற்றிப்பாட்டு, சயமங்களம். 
Peanut, . s. வேர்முந்திரிகைக்கொட் 

டை, கொட்டைமுர்திரிகை. 
Pear, s. ஒர்வகைப்பழம். 

Pearl, s. முத்து, ஆரம், நித்திலம். 
bank, முத்துச்ிப்பிப்பார். 
diver, சலாபங்குளிப்போன், முத்த 
க்குளிகாரன். 
fishery, சலாபம், முத்துக்குளிக்குமி 
டம், சலாபத்துறை, 
fishing, முத்துக்குளிக்கை. 
necklace, முத்துக்கோவை, முத்துவ 
டம், ஆரம். 
oyster, முத்துச்ப்பி. 
precious, ஆணிமுத்து, வைரமுத்து. 

Pearl’ash, s. சரம்பற்சாரஉப்பு. 
Pearl'ed, a. முத்துப்பதிப்பிக்கப்பட்ட. 
Pearl'-ey-ed, a. sண்ணில்மறுவுள்ள. 

Pearl'y,a. முத்துள்ள, முத்துவன்னமான, 
முத்துப் பிரபையுள்ள, முத்தாலாய. 

Peasant, s. srட்டவன், நாட்டுப்யுறத் 
தான், கருஷகன், வேளாளன். 

Peas'ant-ry; 8. ஊர்ச்சனம், நாட்டார். 
Pease, s. (pl.) (see Pea.) ‘பயறுகள். 
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Péat, s. புற்கற்றைவிறகு. 
Peb'ble, s. கோளாங்கல், பருசக்கைக்க 

ல், பரல், சிறுகல், காழ். 

Peb’bled, a. சோளாங்கல்லுள்ள . 
Peb'bly, adv. பரலுள்ள, சறுகல்லுள்ள, 

காழுள்ள. 

Pec-ca-bil'i-ty, s.. பரவஞ்செய்யக்கூடி 
யதன்மை. 

Pec'ca-ble, a. urவஞ்செய்யக்கூடிய. 
Pec-ca-dil'lo, s. தப்பிதம்;வகுற்றம், பி 

ழை, தவறு. 
Pec’can-cy, 8s. கெட்டகுணம், கேடு, 

திக்குணம், தவறுள்ளதன்மை. 
Pec'cant, a. Goo Mora, தப்பிதமான, 

தவறுள்ள. 
as, morbid, Canwerer, சீர்கெட்ட, 
பாழான, மந்தமான, 

Peck, s. ஓரளவு, கரற்பறை., 
Peck, v. a. கொத்துதல், பொளிதல், கு 

DMSO, கோதுதல். 
Peck’er, s. Sகொத்துபவன், 

வோன், போழ்கன். 
woodpecker, wரங்சகொத்திப்புள், த 
ச்சன்குருவி. 

Peck'ing, 8. கொத்து, பொளிவு, குற்று. 
Pec'tin-al, a. Fப்புப்போன்ற. 
Pec'to-ral, 8. மார்க்கவசம், 

of the high priest, ஆசாரியப்பதக்கம், 
as medicine, ஈரல்நோயாற்றுமருந்து, 

Pec'to-ral, a. நெஞ்சில்வருகறெ, நெஞ் 
சிலுள்ள; மார்புக்கடுத்த, 
disease, கோழையமோய், கசம். 
obstruction, நெஞ்சடைப்பு, நெஞ்ச 
டைவாதம். 

Pec'u-late, ». a. sளவுபண்ணுதல், கவ 

| rsa, நியிண்டுதல், சோர்த்தல். 
Pec-u-la'tion, 8. சனத்துரோகம், பொ 

அத்திரவியத்துரோகம், கள்ளம். 
Pec'u-la-tor, s. சனத்துரோடி, நியிண் 

டி, யொதுத்திரவியஅபகாரி., q 
Pe-cil'iar, a. விசேடமான, இய்ல்பா 

ன, உறிமையான, உரித்தான, How 
பான, சுயமான, சிறந்த. 
nature, சுயதன்மை,சுபாவம்,இயலபு. 
property or quality, சுயகுணம், இய 
ல்பு; சபாவம், தன்னியல்பு. 
to be peculiar for, ஒன்றில்விசேடம் 

பெற்றிருத்தல், 

பொளி 
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Pe-ciil-iar'i-ty, s. arserw, விற்பன்ன 
ம்) புதுமை, விசேஷம். — 

Pe-cil'iar-ize, v. a. விசேடித்தல், றெப் 

பித்தல், குறித்தல். 
Pe-cil'iar-ly, adv. வசேஷமாய், பிரதா 

னமாய், தூதனமாய், குறித்து. 

Pe-ciin'ia-ry, a. பணவரவான, பணத் 
அக்கடுத்த, 
ability, பணத்திராணி. 

Ped-a-gog'ic, i, OSG 
Ped-a-gog'ic-al, af வாத்தி ககத்த. 
Ped'a-gogue, s. வாத்தி, கல்விப்பெரு 
மைகொண்டவன், ஆசிரியன். 

Ped'al, s. Sருத்தியையியக்கும்வில். 
Pedals, s. Sன்னரத்தின்பெருங்குழல். 
Pedant, s. வாத்தி, கல்விமதங்கொண்ட 

வன், கற்றதைப்பிதற்றுவோன். 
Pe-dant’ic, a. ம் ள்ள, 
சவிக்கெொண்ட! 

Pe-dant’ic-al-ly, adv. sகoல்விப்பெருமை 
யாய். 

Ped’ant-ry, s. sசல்விப்பெருமை, கல்வி 
மதம், கற்றதைப் பிதற்றுகை. 

Ped'dle, v. பொழுதுயோக்கல், கஞ்சி 
ல்வியாபாரஞ்செய்தல், 

Ped'dler, s. Aற்நியாபாரி, 
Ped’dler-y, s. Aற்நியாபாரச்சாமான். 
Ped’es-tal, s. அ௭த்தம்பம். 

Pe-des'tri-an, s. கால்நடை காரன், பதா 
இ, காலாள். : 

Pe-des'tri-an, கால்நடை யுள்ள, ப 
Pe-des'tri-ous, தாதியான: 

Ped'i-cel, 
Ped’i-cle, Be sal தாள, enw. 

Ped’i-gree, s. ளை, வழி, சந்ததி, a 
சம், கோத்திரம், . 

Ped'i-ment, s. eீட்டின்புறவலங்காரரம், 
Pe-do-bap'tist, s. பரலஸ்நானகன். 

Pe-dom’e-ter, 8. வழியளக்குமியந்திர 
ம், பதபமிமாணியர்திரம். 
Peel, s. உரி, தோல், பட்டை, புறணி. 

as flakes, பொருக்கு) படலம்; சிம்பு; 
இசடு, செதிள், 2m. 

_as shovel or paddle, அரப்பு, முழை, 
சோழியப்பாரை. 

Peel,.v. a. உரித்தல்) தோலுரித்தல், 
கொள்ளையாடுதல். 1 
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with the fingers, Geraw@sa, ச் | 

CHEV, உரித்தல். 
to become peeled, உரிதல், உறிஞ்சு 
தல், எபெடுதல், ளெம்புதல். 

Peel'er, s. தோலுரிப்போன், கொள்ளை 
கீசாரன். 

Peep, s. ஓட்டப்பார்வை, கீச்சுக்குரல். 
of chickens, £௪8௫, 
of day, விடியல், வைகறை. 

Peep, v.a. ஓட்டிப்பார்த்தல், எட்டிப் 
பரர்த்தல், புகுநக்துபார்த்தல். 
to appear, தோன்றுதல். 
as a chicken, ச்சிடுதல். 

Peer, 8. பெருமையிற்சிறந்தோன், பிரபு, 
as an equal, சகன்,. சறிவந்தவன்; 
தோழன், கூட்டாளி. 

Peer, v. n. தோன்றல், அண்ணல். 
Peerage, s. மேன்மக்கள்வரிசை , பிரபு 

ப்பட்டம். 

Peer’ess, s. பெருமையிற்றெந்தவள், £ 
மாட்டி, மேன்மகள். 

Peerless, a. ஒப்பற்ற, சறியற்ற, சமான 
மில்லாத, நிகரற்ற. 

Peer'less-ly, adv. எதிரில்லாமல், இணை 
யில்லாமல், ஒப்பின்றி, நிசரின்றி. — 

Peer'less-ness, 8. ஒப்பின்மை, நிகரின் 
மை. 

Pee'vish, a. முறுமுறுப்புள்ள, கோபமு 
ள்ள, வெடுவெடுப்பான. 
to be peevish, அ௮மழுக்காறடைதல், 
வெடுவெடுத்தல். 

Pee'vish-ly, adv. வெடுவெடுப்பாய், மு 

் ணுமுறுப்பாய், எரிவாய், அழல்வாய். 

Pee'vish-ness, 8. Gனaமறுப்பு, எரிப்பு, 
வெடுவெடுப்பு, அழுக்காறு, அழல்வு. 

Peg, 8. குச்சு, ஆப்பு; முளை. 

a wooden pin, மரவாணி, மரக்குச் 
ச, முளை, மரக்கொடுதி, 
to stop a hole, குச்சு, அடைய்பு. 

Peg, v. 4. தைத்தல், அடைத்தல், கடா 

வுதல். 
Pelf, s. பணம், பாக்கியம், திரவியம், 

செல்வம்) அநீதசம்பாத்தியம். 
Pel'i-can, s. கூழைக்கடா, நாரை, 

Pe-lisse’, s. மsளீர்பட்யை, பட்செச 
ட்யை, 

Pell,.s. தோல், தேோற்காதிதம், 
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an Officer in exchequer, சம்பிரதி, ௧ 
ப்பசாலைக்கணக்கன். 

Pellet, s. Ame cere, குண்டி, 
Pel'li-cle, s. மெல்வியதோல், சவ்வு; ஆ 

டை, ௭ட. 
Pell'mell, adv. பலரற்காாமாய், வீராவே 

சமாய், லீராவெறியாய். 
Pells, s. சம்பிரதி, பணக்கணக்கன், ௨ 

ER INCE SIT Hr. 
Pel-li'cid, a. கேத் அங்பக தெளி 

நீத, பளிங்குபோன்ற. 
Pel-lu-cid'i-ty, பூரணசெளிவு, ப 
Pel-lu'cid-ness, * 2 ளிங்குபோன்மை. 
Pelt, s. பச்சைத்தோல். 

a blow, throw, 919, எறி, மொத்து. 
Pelt, ». a. அடித்தல், எறிதல், மோதல். 
Pelt'ing, 5. opens, தாக்குகை., 
Pelt'-mon’ger, s. தோல்வியாபாரி, தோ 

ல்விற்பவன். 
Pelt'ry, s. மென்மயிர்த்தோல், மெல்லு 

ரோமம். 
Pel'vis, s. ஆசனத்தட்டென்பு, உபஸ் 

தாசயம், அடிவயிறு. 
Pen, 8. பட்டி, தொழுவம், கூடு, இ 

டை, குடாப்பு. 
to write with, @Ca Ge, இலேகணி, 
மசிபதம், இறகு, தூவி, HA, 

Pen, ». a. அடக்குதல், அடைதல். 
to write, எழுதுதல், asso. 

Pé'nal, a. தண்டனைக்குரிய, தண்டிக் 

ஐ, ஆக்னெயுறுத்துறெ, 
Pen’al-ty, 8. அபராதம், தண்டம், ஆக் 

கனை. 
Pen'ance, s. தவம், தவசு, நோன்பு, ௨ 

aay, விரதம். 
severe, அருந்தவசு, அருந்தவம், கடு 
ந்தவசு. 

Pence, s. (pl.) (see Penny.) ஓர்காண 
யம். 

Pen'cil, s. இலேதினி, எழுதுகோல். 
slate, கற்கூஇி. 
as brush, தாரியக்கோல். 

of light, sதிர், கரம், பிரயை, இர 
ணம். 
for drawing, அஇிவிகை, இத்திரலே 
கினி, புசல், அரிகை. 

Pen'cil, v. a. Aj்திரித்தல், எழுதுதல். 
Pendant, s. sQக்கன், சொங்கணி. 
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as flag, துவசம், சொடி. 
Pend’en-cy, s. சொங்குகை, இலம்பம். 

of a negotiation, வரவுகாத்திருக்கை. 
Pend'ent, a. தொங்கலான, இலம்பமா 

ன, பிதுக்கமான, இறக்கமான. 
ornaments, சரமணிகச்கோவை, தொ 
ங்கணிகள். 
to be pendent, தொங்குதல். 

Pend’ing, s. தொங்குஇறெ, pr son 
க்றெ. 
discussion, sana axtonh நிறை 
வேறாதகாரியம். 
suit, முற்றாவழக்கு, தீராவழக்கு, ஙி 
றைவேராதவியாச்சியம். 

Pend-u-los'i-ty, s. தொங்குகை, முற்றா 
திருக்கை. 

Pend'u-lous, a. தொங்குகிற, ஆடுநிற, 
அசைறறெ. 

Pend’u-lum, s. ஈாழிகைவட்டத்தைஇ 
யக்குந்தூக்குநூல். 

Pen-e-tra-bil'i-ty, s. ஊடுருவ இ டங் 
கொடுக்குந்தன்மை, ஊடுருவப்படுந் 
தன்மை. 

Pen'e-tra-ble, a. ஊடுருவப்படக்கூடி 
ய, உட்புகக்கூடிய. 

Pen’e-tran-cy, s. ஊடுருவுந்தன்மை. 
Pen’e-trant, a. ஊடுறாவத்தக்க, கூரிய, 

ஊடுருவக்கூடிய. 

spirit, ஊறக்கூடியசெய்ஈீர். 
Pen'e-trate, v. a. பாய்ச்சுதல், உட்செ 

லத்துதல்; புகுத்தல், பீறுதல். 
Pen'e-trate, v.n. உற்றறிதல். 

as cold through the system, கூதலோ 
Osa, சீதளம்பற்றுதல் . 
as heat, cold, &c., தாக்குதல், ஏறுத 

ல், பற்றுதல். 
Pen-e-tra'tion, s. உருவிப்போதல். 

of mind, யூகம், விவேகம், அண்ணு 
ணர்வு, மனக்கூர்மை. 

Pen'e-tra-tive, a. உட்செல்லத்தக்க, வி 
வேகமுள்ள, கருத்துள்ள, கூர்ந்தபுத் 
தியுள்ள, அண்ணறிவுடைய, தீவிரயூ 
கமான. 

mind, அணுனெமனம்; கூர்ந்தமனம், 
குசாக்ெபுத்தி, நுகம். 

Pen’e-tra-tive-ness, s. உருவச்செல்லும் 
தன்மை, கூர்மை. 

Pen’guin, s. சறெகைப்புள். 
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Pen-in'su-la, s. சேது, குடாநிலம். 
Pen-in'su-la-ted, a. செதுவாகச்செய்த. 
Penis, s. ஆண்குறி, இலிங்கம், கோசம். 
Pen’i-tence, ? பச்சாத்தாபம், மனத் 
Pen'i-ten-cy, ~ t தாபம். 
Pen'i-tent, a. பச்சாத்தாபமுள்ள, மன 

த்தாபமுள்ள. 
Pen-i-ten'tial, a. voண@mதாப்ப்படுநிற, ப 

ச்சாத்தாபமுள்ள. 
Pen-i-ten'tia-ry, 8. தயபோவிதிக்காரன் , 

பச்சாத்தாபமுள்ளவன். 
a house of correction, £ர்திருத்தச்சி 
றைச்சாலை. 

Pen-i-ten'tia-ry, a. தவத்துக்குரிய, த 
போவிதிக்குரிய. 

Pen’i-tent-ly, adv. wனத்தாபமாய், பச் 

சாத்தாபமாய். 
Pen'knife, s. தூவல்வெட்டுங்கத்தி, மி 

பதக்கத்தி, 
Pen'man, s: இலேகாப்பியாசி, அட்ச 

ராப்பியாச, ஆக்கியோன், தூலாசிரி 
யன், இலேககன். 
writer, இவிகிதன், இலேககன், எழு 
த்துக்காரன். 

Pen'man-ship, s. இலிதிதம், அட்சராப் 
பியாசம், எழுத்துக்காரியம். 

Pennant, சிறுதுவசம், கத்திகை, 
Pen'non, * ¢ சிறுகொடி. 
Pen'nate, 2 9 : 
Pen‘na-ted, “ § “POU 

leaf, Aறகோலை. (eg.) தென்னோலை 
முதலியவை. 

Pen'ni-less, a. பணமில்லாத, வதிய, த 
ரித்திரமான, அநாத. 

Pen'ny, 5. ஓர்கரணயம். 
weight, ஒருநிறை. 
wise, அற்பலாபத்துக்காகப்பெரு£ட் 
டமடைவோன். | 
worth, அற்பவிலைப்பொருள். 

Pen'sile, a. தெரங்கு இன்ற. 
 Pen'sile-ness, s. தொங்குகை,. 
Pension, s. sஈன்கொடைச்சம்பளம், 2 

ம்பளம், உபகாரச்சம்பளம். 

Pen'sion, v. a. sன்கொடைச்சம்பளங் 
கொடுத்தல், 

Pen'sion-a-ry, 2 sன்கொடைச்சம் 
Pen'sion-er,  “ & பளம்பெற்றவன். 
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Pen'sion-a-ry, a. sன்கொடைச்சம்பள 
முள்ள, விதெலைச்சம்பளம்பெறுதிற, 

Pen'sive, a. அக்கமான, வாட்டரவுள் 
ar, குறாவுதலான, 

Pen'sive-ly, adv. குறாவுதலாய், வாட்ட 
ரவாய், எண்ணிக்கையாய், கோட்ட 
மாய், கவலையாய். 

Pen’sive-ness, s. கோட்டரவு, குறாவுத 
ல, வதக்கம், வாட்டம். 

Pen'stock, s. ரீரியந்திரமியக்கும்சீர்பா 
ய்பீலி. 

Pen'ta-chord, s. ஜந்துநரம்புள்ளஇசை 
க்கருவி 

Pen'ta-gon, 3s. ஐங்கோணம், பஞ்ச 
கோணம், ஜம்பு, 

Pen-tag'on-al, a. ஜங்கோணமான. 
Pen'ta-graph, s. மூலப்பிரகியைரேடிக் 

குமியந்திரம். 
Pen-tan’gu-lar, a. ஜங்கோணமான. 
Pen'ta-teuch, s. மோொசேயெழுதினஜர் 

அபுத்தகம், பஞ்சாகமம். 
Pen-ta-tetich’al,a.u @சாக மத்துக்கடுத்த 

Pen'te-cost, s. யூதருக்குள்ஒர்விரும்து, 
கிறிஸ்துவின்மாமிசஉத்தாரண்ந் தொ 
டங்கிறம்பதாம்நாள்வரும்பண்டி 
கை, பெர்திக்கோஸ்து. ( Gr.) 

Pen-te-cost’al, a. ஐம்ப்தாம்நாட்பண் 
டிகைக்கடுத்த. 

Pe'nult, s. ஈற்றயலசை. 
Pe'nult, £0 ஈற்றயலான அசை, 
Pe-nult'i-mate, ~~ ¢ கடையயலானஅ௮ 

சை. 
Pe-num'bra, 8. சாயாவிம்பம், அவதம 

சாயை, கிரகணத்தின் அருகொளி. 
Pe-nt'ri-ous, a. பிசினமான், உலோப 

முள்ள; ஒறுப்புள்ள. 
Pe-nd'ri-ous-ly, adv. Jசுனமாய், உ 

லோபமாய், ருபணமாய். 

தீதனம், ஒறுப்பு, நருபணம். : 
Pen'u-ty, 8. தரித்திரம், எளிமை, வறு 

மை, இன்மை, மிடி, ஒற்கம். 
Peon, $. சேவகன்; கோவியன். 
Péo'ple, s. (pl.) சனம், குடிசனம். 

as subjects, பிரசைகள். 
in scripture, சோத்திரம், புற்ச்சாதி. 

Péo'ple, v. a. க4யேற்றுதல். 
Pepper, s. மிளகு, மரிசம், ம்ரீசம். 

633 

PER 

long pepper, திப்பிலி, வால்மிளகு, 
சவுண்டம், கண்ணா. 
red pepper, மிளகாய். 

Pep'per, v. a. மிளகு தூவுதல். 

to அக அடித்தல், குத்துதல். 
ep'per-box, ரதி 

Pep’ per-ciist-er, me { மிளகு si Gry: 
Per-ad-ven'ture, adv. தற்செயலாய், ஓ 

ருவேளை, ஆயிருக்கும். 
Per'a-grate, ». n. அலைதல், திரிதல். 
Per-a-gra'tion, 8. அலைவு, திரிவு, செ 

லவு, சஞ்சாரம், சஞ்சலம். 
Per-am'bu-late, v. a. சற்றித்திரிதல், © 

டந்துதிரிதல், உலாவுதல். 
Per-am-bu-la'tion, 8. Dla, சவாரி, ௨ 

லா£டை, பவனி, — 
Per-am’bu-la-tor, s. 

வி, தூரமறிகருவி. 
Per-céiv’a-ble, a. தெரியத்தக்க, காண 

த்சசக்க, மட்டிடத்தக்க, இரடக்கத்த 
க்க, விடயப்படுறிெ, 

Per-céiv'a-bly, adv. தெரியத்தக்கதாய், 
காணக்கூடியதாய், அறியக்கூடியதா 
ய், புலப்படக்கூடியதாய். 

Per-céive’, 0. a. புலப்ப்டுதல், காணுத 
ல், அறிதல், உணர்தல், தேர்தல், Bsr 
இத்தல், விடயப்படுதல். 
by the touch, uMASSO, உணர்தல். 

Per-céiv'er, s. srாண்பவன், உணர்பவ 
ன், ரடிப்பவன். 

Per-cep-ti-bil/i-ty, s. புப்பாடு, தோற் 
றம், பிரத்தியட்சம், விளக்கம்; கா 
LA, பிறஞ்வை. 

Per-cep'ti-ble, a. srாணக்கூடிய, புலப் 
படத்தக்க், அறியக்கூடிய. 
to be perceptible, தெளிதல், தோன் 
அதல், தெரிதல், உணர்தல். 

அரமளக்குங்கரு 

. | Per-cep’ ti-bly, adv. தெளிவாய்; தெரிய 
Pe-nd'ri-ous-ness, s. உலோபம், Seon | தீதக்கதாய், பிரத்தியட் சமாய். 

Per-cep'tion, s. அறிவு, உணர்ச்சி, கா 
Cf, பிரத்தியட்சம், புலப்பாடு, 
faculty of perceiving, புலன், கரண 

ம், அறிவு, அறிகருவி. 
Per-cep'tive, a. sாட்Aத்தத்துவமுள்ள , 

அறியத்தக்க, உணருஇறெ, 
Perch, s. ஓரளவுகோல். 

for fowls, phish pa hn bite do 
Perch, v.n. படிதல், aGsa. © 

Bat 
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Per-chince’, adv. ஒருவேளை, தற்செ 
யலாய், அயிருக்கும். 

Per-cip'i-ent, s. srண்பவன், அறிபவ 
CT, உணர்பவன். 

Per-cip'i-ent, a. உணர்ச்யுள்ள, புலப் 

படுற, அநிறெ. 
Per'co-late, via. வடிகட்டுதல், ஊற 

வைத்தல், வடியவைத்தல். 
Per'co-late, v. n. ஊறுதல், வடிதல், 

பொசிதல்., . 
Per-co-la’tion, s. ages, வடியுந்தன் 

மை, ஊறுகை, பொசரிகை. 
Per-cus'sion, 8. தாக்கம், தாக்கு, மொத் 

அ; அடி, தாக்கத்தொனி. 
Per-cii'tient,s. அ௭க்கிறது,தாக்குகிறது, 
Per-di'em, adv. srள்லிதமாய், நாளுக்கு 

நாள், தினவிருத்தியாய். 
Per-di'tion, s. அழிவு, CaO, சங்காரம், 

நாசம், சேதம். 
Per-di', 5. பதிவிருப்பவன். 
Per'e-grin-ate,v.n. பரதேசம்போதல்,தி 

ரிதல், பயணம்போதல் , சஞ்சரித்தல். 
Per-e-grin-a'tion, s. திரிவு, யாத்திரை, 

Sopris Renee சஞ்சாரம். 
Per'e-grin-d-tor, s. சஞ்சாரன், பிர 

யாணி, உலாத்தன். 
Per'e-grine, a. அன்னிய. 
Per'emp-to-ri-ly, adv. Sர்ப்பாய், கட்ட 

ளையாய், தத்துவத்தோடே, கண்டிப் 
பாய், வற்புறுத்தலாய். 

Per'emp-to-ri-ness, s. தர்க்கம், தட்ட 
ம், முடிப்பு, கற்பிதம், கண்டிப்பு. 

Per'emp-to-ry, a. தீர்ப்பான, திட்டமா 
ன; முடிப்பான, தீர்மானமான, உறு 
தியான, வற்புறுத்தலான. 

Per-en'ni-al, s. வருடந்தோறுமிலைஉதி 
ராமரம், வாடாவிருட்சம். . 

Per-en’ni-al, a. நித்திய,வருடந்தோறும். 
Per-en'ni-ty, 8. வருட முழுதுமிருக்கை. 
Per-er-ra'tion, s. அலைந்துதிரிகை. 
Per'fect, v.a. பூரணமாக்குதல், நிறை 

வேற்றுதல், பூர்த்தியாக்குதல். 
a plan or scheme, sருமம்முடித்தல், 
பூர்த்திசெய்தல். 

Per'fect, a. உத்தமமான, குறையற்ற, திட் 
டமான, நிறைவான, பரிபூரணமான, 
happiness, பூரணானந்தம், LIT LOT Cor 

தம். 
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lesson, கெளிந்கபாடம், 
டம், 
man, தேர்ச்கெண்டவன், குறைவி 
ல்லாதவன், திர்ந்சவன், பூரணன். 
tense, நிகழ்காலந்தழீஇயஇறந்தகா 
லம். 
to become perfect, நிறைதல், தேர்த 
ல், பூர்த்தியாதல். 

Per'fect-er, 8. பூரணமாக்குபவன். 
Per-fect-i-bil'i-ty, s. பூரணமாக்கப்பட 

தீதகுமை, பூர்த்தித்தன்மை. 
Per-fect'i-ble, a. பூரணமாக்கப்படத்த 

க்க, பூர்த்தியாக்கத்தக்க. 
Per-fec’tion, குறைவின்மை, சம் 
Per'fect-ness, & பூரணம், திருத்தி, நி 

றைவு, பூரணம், பூர்த்தி, சமர்ப்பிதம், 
தேர்ச், சமாப் 
is the deity, பரிபூரணம், நிறைவு, ௪ 

ணம். 
லி a. நிறைவாக்கப்பட்ட. 
Per-fec’tion-ate, ». a. பூரணமாக்குதல். 
Per-fec'tion-ist, s. பூரணவரதி, 
Per-fective, a. பூரணமாக்கு Gp. 
Per-fect'ive-ly, adv. பூரணமாக்கு றதா 

ய்; பூர்த்திசெய்றெதாய்.. 
Per'fect-ly, adv. முற்றாய், நிறைவாக, 

திருத்தமாய், சீராக, சரிவர, பூரணமா 
ய், பூர்த்தியாய். 

Per-fid'i-ous, a. இரண்டகமுள்ள, சதி 
யுள்ள, அரோக முள்ள. 

Per-fid'i-ous-ly, adv. இரண்ட கமாய், த 
ரோகமாய், சதியாய். 

Per-fid'i-ous-ness, கள்ளம்;சற்பனை, 
Per'fi-dy, ee) அரோசகம், 

இரண்டகம், நம்பிககைத்துரோகம். 
Per-flate’, v. a. ஊடுருவ அதல், பறிய 

ஊதுதல், குழல்வழியாய்ஊதல், 
Per-fla'tion, s. ஊடுருவனை துகை. 

Per'fo-rate, v.a. உருவத்தொளைத்தல், 

உருவக்குற்றுதல், பீறத்தமரிடதல், அ 
வாரமிடதல், பொத்தலாக்குதல். 

Per-fo-ra'tion, s. தொளைக்கை, போழ் 
கை, தமரிடுகை, அவாரமிடுகை. 

Per'fo-ra-tive, a. தொளைக்கிற, தமரிடு 
நெ, அவாரமிடுதிற, 

Per'fo-ra-tor, s. தமரூசி, அறப்பணம். 
Per-force’, adv. பலாற்காரமாய், பல 

ந்தமாய். 

பரணபர 
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grehrag 0.4. செய்தல்,௩டப்பித்தல்,மு 
டித்தல், நிறைவேற்றுதல், இயற்றுதல். 
a play, கூத்துவிளையாதெல், நாடகம் 
விளையாகதெல், கடித்தல். 
funeral rites, &c., அபரக்கரியைசெ 
WSN, சாச்சடங்குசெய்தல். 
or do justice, sAசெலgுத்துதல்: 
oblations, ஸ்நானம்பண்ணுதல், தீர்த் 
தமாடுதல், ஈீராடுதல். 
rites, duties, sருமமுடத்தல், சரியை 
செய்தல், கைக்கொள்ளுதல், சடங்கு 
செய்தல், கருமாதிசெய்தல். 
service,சேவித்தல், rr ee Noles ets 

Per-form’a-ble, a. செய்யப்படத்தக்க, 
Pap weno es ல 

Per-form'ance, s. செய்கை, கிரிகை, க 
ருமம், கிருத்தியம். 
as composition, ara, செய்யுள். 

Per-form'ed, a. செய்த, நிறைவேறின; 

முடிந்த, ஈடத்தின. 
to be performed, நிறைவேறுதல். 

Per-form’er, s. செய்துமுடிப்போன், நி 
றைவேற்றுவோன். 

Per-fime', s. sr்தம், வாசனை, விரை. 
as odoriferous substance, கந்தவருக்க 

சுகந்தவருக்கம், வாசனைப்பண் 
டம். 
as sweet smell, சுகந்தம், நற்கந்தம், ந 
ல்லவாசனை, நறுமணம். 
in powders, sந்தபஸ்மம், வாசனைச் 
சுண்ணம், சாந்துப்பொடி.. 

Per-fime’, v. a. புகையூட்டுதல், விரை 
யூட்தெல், வாசனையூட்கெல். 

Per-fim'er, s. வராசனையூட்டுவோன், & 
ந்தபொடிவிற்பவன். 

Per-fiim'er-y, s. வாசனைப்பண்டம், ௧ 
ந்தவருக்கம், வாசனாதிரவியம். 

Per-func'to-ry, a. எண்ணிக்கையற்ற, 
to work perfunctorily, Ca %vamwés 

டத்துதல். 
Per-fise', v. a. தெளித்தல், தூவுதல், சி 

ந்துதல், சிதறுதல். 
Per-haps', adv. ஒருவேளை, கூடும், ஆயி 

ருக்கும். 

This word is often rendered in Tam- 
il by a future form of the verb with 
an additional verb as, வருவார்போ 

லும், Or, in the more familiar style, 
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வருவாராயிருக்கும், வருவானாககும்; 
he will probably come. 

Per'i-carp, s.கேோது,ஒடு,புறணி,நெற்று. 
Per-i-cra'ni-um, s. sகபாலத்தினகம்புறம் 

முூடியசவ்வு. 
Pe-ric'u-lous,a. மோசமான, சேதமான. 
Per'i-gee, 
Per-i-gé'um, 
Per-i-hél'ion, s. தக்கணமந்தோச்சம், ப 

ரிகம்சம்,; மந்தோதம். | 
Per’il, ஆபத்து, மோசம், 
Per'il-ous-ness, * sf அவதி, அபாயம். 

imminent perils, உடன்மோசங்கள், 
௪தி, அச்சுறுத்துமோசங்கள். 

Per'il-ous, a. மோசமான, ஆபத்தான, 
அவதியான, அபாயமான. 

Per’il-ous-ly, adv. மோசத்துக்கடனாய். 
Per'il-ous-ness, s. மோசம், கெடுதி, ஆ 

பத்து, அபாயம். 
Pe-rim’e-ter, s. எல்லை, ஓரம், பரிவே 

ஷணம், புறஎல்லை. 
Pe'ri-od, s. srலத்தினெல்லை, அவதி, ப 
Gab, தவணை, காலம். 
in punctuation, வரக்கெயெமுடிவுக்கு 

றி, புள்ளி. 
of time, யுகம், காலபகுதி. 

Pe-ri-od'ic, இடைக்கிடைவரு 
Pe-ri-od'ic-al, ° ¢ திற, காலத்துக்குக் 

காலமுள்ள, காலபரிவிருத்தியுள்ள. 
Pe-ri-od'ic-al-ly, adv. காலத்துக்குக்கா 

லமாய், முறைக்குமுறையாய். 
Per-i-pa-tet'ic, 8. அரிஸ்தோத்திடத்தி 

ற்கற்றவன், வழிநடையிற்கற்ற 
வன், ஏடாசிரியன். 

8, . மநக்தோச்சம், UNG. 

| Per-i-pa-tet'i-cism, s. அரிஸ்தோத்திலு 

மவன் சீஷரும்போதித்தகலைஞானம். 

Pe-riph’er-y, s. சற்று, பரிணாகம், சுற்ற 

ளவு, சக்கரம். 

Per'i-phrase, றழி மீமி 

Pe-riph'ra-sis, சை, திரும்பப்பேசு 

கை, MOSUL SR MOS. 

Per-i-phrast'ic, , ? சுற்றுப்பேச்சான, 

Per-i-phras'tic-al, “we @reibu ரஷ 

ணையுள்ள, அதிக பிரசங்கமுள்ள. 

Per-i-phras’ tic-al-ly, adv. சுற்றுப்பேச் 

சாய், மீமிசையாய். 

Per-ip-netmo-ny,s. (see Pneumonit- 

is.) சுவாசகாசம், கோழை. 
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Per'ish, v. n. அழிதல், கெடுதல், சிதை 
தல், இறுதல், உக்குதல், ஈாசப்படுத 
ல், சேதப்படுதல், இற்றுப்போதல். 
as grain, சாதல், பதெல், தில், கரி 
தல், வாடுதல். 

as a hand, &c., அங்கபங்கப்படுதை, 
உறுப்புச்கும்புகை, திமிர்க்கை. 
asa person in battle, புதல், மாருத 
ல, சாதல், சங்காரமாதல், மடிதல். 

as a tree, உளுத்தல், படுதல். 
as a wall, a bank, &c., இடிதல், த 
கர்தல், உடைதல். 
in great numbers, wsrாசங்காரப்படு 
தல், மிகுநாசமடைதல். 

Per'ish-a-ble, a. அழியக்கூடிய, தங்கா 

5; நிலையாத, அநித்திய. 
Per'ish-a-ble-ness, 5.௮ நிவுள்ளதன்மை, 

அநித்தியம், மாளூந்தன்மை. 
Per-i-stal'tic, a. சரியுள்ள, புரியான. 
Per’i-style, s. சக்கரவரிசைத்தூண்கள். 
Per'i-wig, s. sள்ளமயிர், பொய்மயிர். 
Per’i-wig, v. a. பிறமயிரணிதல், ஒட்டு 

மயிரணிதல். 
Per'jure, v. a. பொய்ச் சத்நியம்பண்ணு 

தல், பொய்யாணையிகதெல். 
Per'jur-er, 5. பொய்ச்சத்தியம்பண்ணு 

வோன், கள்ளச்சாட்சிக்காரன். 
Per-ji'ri-ous, a. பொய்ச்சத்தியம்பண் 

ணிய, பொய்யாணையிட்ட. 
Per'ju-ry, 8. பெொய்ச்சத்தயெம், கள்ளச் 

சாட், பொய்யாணை. 
Perk, ». n. இறுமாப்பாயிருத்தல், குசா 

ல்பண்ணுதல், பிலுக்குக்காட்தெல். 
Perk, a. இறுமாப்புள்ள, குசாலுள்ள , ஙி 

மிர்ச்சியுள்ள, பிலுக்கான. 
Per'ma-nence, . . ¢ @%vanw, நிலைபே 
Per'ma-nen-cy, po es அசையாநிலை, 

திரம், சாசுவதம், அசலம். 
Per'ma-nent, 4. ஏசையாத, ௮சலமான, 

நிலைபரமான, மாறாத. 
Per’ma-nent-ly, adv. நிoைபரமாய், மாட் 

பட, நிலைபேறாய். 
Per-me- ability, : உருவிச்செல்லத்த 

க்கதன்மை, ஊடுருவவிடுந்தன்மை, 
ஊறுந்தன்மை, சுவலுந்தன்மை. 

Per'me-a-ble, a. உருவிச்செல்லத்தக்க, 
ஊடுருவஇடங்கொடுக்திற. 

Per'me-ant, a. உருவிதசெல்லு கிற. 
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Per'me-ate, v. a. ஊறுதல், ஏறுதல், செ 
MSN, செல்லுதல், பரத்தல், கலத்தல். 

Per-me-a'tion, s. செறிவு, ஊறுகை, ஏ 
MDE, உருவிச்செல்லுகை. 

Per-mis’si-ble, a. விuமைகொடுக்கத்தக் 
க, உத்தி இடங்கொ 
டுக்கக்கூடிய. 

Per-mis'sion, s. விடை; விடுதலை, உத் 

தரவு, அனுமதி. 
Per-mis’sive,a. இடங்கொடுக்திற, ஒத்து 

க்கொள்ளுதிற, தடையில்லாத. 

Per-mis'sive-ly, adv.2 $570) 70), விடை 
யாய், விடதலையாய். 

Per-mit', s. உத்தரவுச்£ட்டு, விடை, உ 
ESTA, விடுதலை. 

Per-mit', v. a. உத்தரவுகொடுத்தல், வி 
டுதல், விடைகொடுத்தல், இடங்கொ 

டுத்தல், அனுப்புதல். 
Per-mit'tance, s. உத்தரவு, விதெலை, 2 

டனபாடு, அனுப்பு. 

Per-mu-ta'tion, s. மரற்றுகை, விகாரப் 
படுத்துகை, பிரதிதாபிக்கை. 
in arithmetic, எண்விக்கிரியை, விடி 
ருதி, வினிம௰ம், பரிவர்த்தம். 
of letters, இரிபு, ஆதேசம், எழுத்து 
விகாரம். 

Per-mite’, v. a. மாற்றுதல், திரியச்செ 
ய்தல், விகாரப்படுத்தல், திரித்தல். 

Per-ni'cious, a. பாழ்ப்படுத்துகிற, அழி 
க்றெ, கெடுக்கிற, 
advice, கெட்ட்பத்த, கெடுமதி, sib 

புத்தி, 
Per-ni'cious-ly, adv. பாழ்க்கடிப்பாய், 
அஷ்டமாய், கெடிம்பாய். 3 

Per-ni'cious-ness, s. தங்கு, கேடு, கெ 
டும்பு, சற்பனை, +H. 

Per-noc-ta'tion, s. இராப்பொழுதுகழி 
சக்கை. 

Per-o-ra'tion, 5. முடிவுரை, கடைக்கர 

ல்வாக்கு, படிப்பனை. 
Per-pend’, v. a. ர்தூக்கப்பார்த்தல். — 

Per-pen-dic’u-lar, s. Aிறுதிட்டம், செங் 
குத்து, இலம்பம், கோடி... 

Per-pen-dic'u-lar, a, செங்குத்தான, இ 
லம்பமான, நிறதிட்டமான. 
hill, செங்குத்தானமலை, குத்துக்கிரி. 
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line, கோடி, இலம்பம்,; இலம்பரே 
கை, நிறுதிட்டபுசம், 

Per- pen-dic-u-lar'i-ty, s. oெறுதிட்டம், 
. செங்குத்து, இலம்பத்துவம். 

Per-pen-die'u-lar-ly, adv. Aிறுதிட்டமா 
ய், செங்குத்தாய், இலம்பமாய். 

Per'pe-trate, v. a. தவறுசெய்தல், குற் 
,ஞ்செய்தல், இன்னாசெய்தல். 

Per-pe-tra'tion,s. அற்செய்கை, இன்னா. 
Per-pet'u-al, a. இடைவிடாத, ஓயாத, 

ஒழியாத, கித்திய, நிலையுள்ள. 

Per-pet'u-al-ly, adv. நித்தியமும், நித்தி 
யப்படி, ஒயாது, ஒயாமல். 

Per-pet'u-ate, v. a. nிலைநிறுத்தல், நீடிக் 
கச்செய்தல், ஸ்தாபித்தல். 

Per-pet-u-a'tion, s. ீ௭டப்பாக்குகை, & | 
டிக்கச்செய்கை. 

Per-pe-ti'i-ty, s. நித்தியம், அனந்தம், நீ 
டூழிகாலம்; முடிவின்மை, அனவரத 
ம்; சந்ததம், சத்தம். 

Per-plex’, v. a. மலைப்பித்தல், கலக்குத 
ல், குழப்புதல், பதறப்பண்ணுகதல். 
to be perplexed, Aகைத்தல், தியங்கு 
தல், எண்ணங்குலைதல்,  நிலைகுலைத 
ல், திமொறுதல்,தட்டழிதல், மலைதல், 

பதறுதல். 
Per-plex'i-ty, 8. கைப்பு, பிரமிப்பு, த 

டுமாற்றம், மனக்கலக்கம், மலைவு, ம 
லைப்பு, குழப்பம், சிக்கு, பிக்கு 

Per'qui-site, s. மேல்வரவு, மேவிலாபம். 

Per-qui-si'tion, 8. திட்டமானவிசார 
ணை, ஆராய்ச்சி. 

Per'se, adv. தானாய், தன்னிலே. 

Per'se-ciite, v. a. இடைஞ்சற்பண்ணு 
தல், நெருக்கிடைபண்ணுதல், இடுக் 
கண்செய்தல், இடறசெய்தல், அன் 

புறுத்தல். 
Per-se-ci'tion, 8. Qஇடரைஞ்சற்படுத்த 

கை, நெருக்கப்படுத்துகை, உபத்திர 
வப்படுத்துகை, அன்பப்படுத்துகை. 

Per'se-cu-tor, 5. வrதிப்போன், இடறு 
செய்வோன், அன்புறுத்துவோன். 

Per-se-vér'ance, 5. ஊக்கம், உற்சாகம், 
தொடர்ந்தேற்றி, யோகம். 
in an undertaking, முயற்சி, விடாத் 

தொடர்ச்சி, தாடாண்மை. 
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Per-se-vere', v.n. முயற்யொயிருத்தல், 

தொடர்ந்தேற்றியாயிருத்தல். 
Per-se-ver'ing-]y, adv. பிடிமானமாய், 

முயற்சியாய், தொடர்ந்தேற்றியாய். 
Per-sist’, v. n. பிடிவாதமாய்நிற்றல், மு 

ரண்டாய்றிற்றல். 
Per-sist'ence, $0 சாதனை, சாதிப்பு, 
Per-sist'en-cy, கவர் 

டிவாதம், முயற்சி, ஊக்கம். 
Per-sist'ive, a. உறுதியாய்நிற்கிற, தவறா 

தறிலையுள்ள, ஸ்திரமுள்ள. 
Per'son, 8. ஆள், ஒருவன். 

in grammar, இடம். 
the three persons, மூவிடம். 
the first person, தன்மை, 
the second person, முன்னிலை. 
the third person, பLர்க்கை. 
one’s self, தான்தான். 

Per'son-a-ble, a. sலவடிவுள்ள, அழகா 
ன, நற்றோற்றமுடைய, சவுந்தரியமு 
ள்ள, FEST, இலட்சணமுள்ள. 

Per'son-age, s. sணிசம், பிரதானித்து 
லம், உத்துங்கன், பிரதானி. 

Per'son-al, a. ஆளுக்குரிய, ஆளைக்குறி 

தீத, தற்சுட்டான. 
application, qow of, ஊக்கம். 
attraction, அழகு, வசித்துவம். 
habits பரிமாற்றம், பழக்கம், சாதனை. 
identity, சயதன்மை, சுபாபம். 
pronouns, இடப்பிரதிப்பெயர். 
property, ஒருவன்வைத்துப்பாவிக்கு 
முடைமைகள், சுயபாவியதிரவியம். 
qualification, தகுதி, தேற்றம், திற 
மை, சாமர்த்தியம். 
religious duties, நியமநிட்டை. 

Per-son-al’i-ty, s. sன்மை, சுபாவம், & 
wad wary. 

Per'son-al-ly, adv. தானாக, முகமுக 
மாய். 

Per'son-al-ty, s. ஒருவனுடையகாணி 
பூமி, சுயாதனஆஸ்தி. 

Per'son-ate, v. a. சாயல்காட்டதெல், பா 
வனைகாட்டசெல். 

Per-son-a'tion, 8. பரவனைகாட்டுகை, 
வேஷந்தரிக்கை. 

Per'son-a-tor, s. வேஷக்காரன், சாயல் 
காட்டெவன. 
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Per-son-i-fi-ca'tion, 8.  உருபகிக்கை, 
உரூபகபாவனை, LING GCG LISD. 

Per-son'i-fy, v. a. உருபதித்தல், பாவ 
னைகாட்டதெல், பாவித்தல். 

Per-spec'tive, s. தோற்றம், இயல்புக்கா 
LA, தேசக்சாட், மயக்கச்சாட்ி, 
பிரதிமைக்காட்சி, தூரத்துக்குப்பார் 
க்கிறகண்ணாடி. 

Per-spec'tive, ad. பார்வைக்கடுத்த, ஈய 
னசாத்திரத்துக்கடுத்த. ॥ 

Per-spec’ tive-ly, adv. கண்ணாடிவழியா 
ய், Gyre plum, காட்சியாய், தோ 
ற்றமாய். 

Per'spi-ca-ble, a. தெளிவான, காணத் 
தக்க, பிரத்தியட்சமான. 

Per-spi-ca'cious, a. sகண்கூர்மையுள்ள. 
Per-spi-ca’cious-ness, 2 sகண்கூர்மை, 
Per-spi-cac’i-ty, i ” ண்ணறிவு. 
Per-spi-ci'i-ty, s. தெளிவு, விளக்கம், 

அலக்கம், பிரஸ்தாபம். 

Per-spic’u-ous, a. தெளிவான, மயக்க 
மற்ற, அலக்கமுள்ள. 
io be perspicuous, Hossa, துலங்கு 
தல், தெளிதல். 

Per-spic'u-ous-ly, adv. மயக்கமில்லாம 
ல், தெளிவாய், துலக்கமாய். 

Per-spic’u-ous-ness, 8. தெளிவு, விளக் 
கம், துலக்கம், பிரகாசம். 

Per-spir'a-ble, a. வெயர்க்கத்தக்க, கரி 
வுள்ள. 

Per-spi-ra'tion, s. வெயர்வை; வியர் 
வை, சுவேதம், கசிவு. 

Per-spir'a-tive, peti af 
i a. 

Per-spir'a-to-ry, கிற 
Per-spire’, v.n. வெயர்த்தல், apd cio 

கசிதல். 
Per-suad’a-ble, a. சம்மதப்படத்தக்க, 

இணங்கத்தக்க, சம்மதிக்கக்கூடிய. 
Per-suid'a-bly; adv. இணங்கத்தக்கவித 

மாய், பிரியப்படத்தக்கவிதமாய், ஒரு 
ப்படத்தக்கவிதமாய். 

Per-suade’, v. a. ஓம்படுத்தல், இணக் 
குதல், உட்படுத்துதல், வசப்படுத்த 
தல், ஒருப்படுத்துதல், இசையச்செய் 
தல். 

Per-suad’er, 8s. சம்மதப்படுத்துவோன், 
இணக்குவோன், எவுவது, வசப்படு 

தீதுவது. 
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Per-sua-si-bil'i-ty, s. பிரியப்படுகை, 
இணங்குந்தன்மை, வசித்துவம். 

Per-sua’si-ble, a. இணங்குதிற, பிரியப் 
படக்கூடிய, வகெரப்படத்தக்க. 

Per-sua'sion, 8. பிரியப்படுத்துகை, ae 
ப்படுத்துகை. 
advice, புத்தி, போதனை. 
confidence, sம்பிச்கை, விசுவாசம். 
creed, belief, &c., கோட்பாடு. 
sect, சமயம், சமயமதம். 

Per-sua’ sive, 4. ஏவத்தக்க, இழுக்கத்தக் 
க, பிறியப்படுத்துநிற. 

Per-sua’ sive-ly, adv. முயந்சியாய், இழு 
க்கத்தக்கதாய், பிரியப்படுத்தத்தக் 
கதாய், வசியப்படுத்தத்தக்கதாய். 

Per-sua’sive-ness, s. வக்கப்படுந்தன் 
மை, இழுக்கத்தக்கதன்மை. 

Per-sua’so-ry, a. ATA PUUFSSSES, TASS 
க்க, வசப்படுத்தத்தக்க. 

Pert, 8. குறும்பன், துடியன். 
Pert, a. சாமர்த்தியமுள்ள; குஅம்புள்ள, 

அள்ளாட்ட முள்ள. 
to be pert, வரய்காட்டுதல், கோப்பு 
கீகாட்டதெல், மமதைபண்ணுதல். 

Per-tain’, ». n. அடுத்தல், தற்ிழமையா 
யிருத்தல்; சார்தல். 

Per-ti-na'cious, a. முரண்டான, விடா 
ப்பிடியான, குறட்டுப்பிடியுள்ள. 

Per-ti-na’cious-ly, adv. கGுறட்டுப்பிடி 
யாய், விடாப்பிடியாய். 
mara sp, 

அசையாநிலை, Per-ti-nac’i-ty, on 
Per'ti-na-cy, 

Per'ti-nence, அடுத்தது, உரியது, 
Per'ti-nen-cy, if ச 

Per'ti-nent, a. அடுத்த, தகுதியான, சரி 

யான, ஏற்ற, தகுந்த. 
Per’ ti-nent-ly, adv. அடுத்ததாய், சரியா 

ய், தக்கதாய், எற்றதாய். 

Per'ti-nent-ness, s. தகைமை, உரியத 
ன்மை, ஏற்றதன்மை ' 

Per-tin'gent, a. 9. OGarn, அணுகு 
ன்ற, எட்டுதிற. 

Pert'ly, adv. லீம்பாய், துடினமாய், மே 
லெழுச்சியாய், குறும்பாய். 

Pert'ness, s. குறும்பு, நிமிர்ச்ி, அணி 
வு; மேலெழுச்சி, 
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Per-turb’, 3 கலக்குதல், குழப் 
Per'turb-ate,  § § புதல், குலைத்தல், 

கலைத்தல். 
Per-turb-a'tion, s. sலக்கம், குழப்பம், 

சலனம், தடுமாற்றம், தத்தளிப்பு. 
of mind, மனத்தடமொற்றம், மனக்குழ 
ப்பம், மனோசஞ்சலம். 
to be in a perturbation, குழyம்புதல், 

பதைபதைத்தல், தமொறுதல்; தத்தளி 
தீதல், பதறுதல். 

Per-turb'er, s..sலகக்காரன், குழப்பக் 
காரன். 

Per-ti’sion, s. தொளைக்கை, அவாரயிடு. 
கை, பொத்தலாக்குகை., 

Per'uke, s. (see Periwig.) யெரய்மயிர், 
கள்ளமயிர், முடிமயிர். 
maker, பொய்மயிர்மூடிசெய்பவன். 

Pe-ri'sal, s. வாசிப்பு, படிக்கை, பட 
னம், கற்கை. Th 

Pe-riise’, v. a. வாசித்துப்பார்த்தல், வா 

Asse, படித்தல். 
Pe-riis'er, s. வரதிக்கறவன், மாணாக் 

கன், அட்சரமுகன. 
Per-yade', v. n. பரம்புதல், பரவுதல், வி 

யாபித்தல், நிரம்பியிருத்தல். 
to become pervaded, aியாபித்தல், 
பரம்புதல், பரத்தல். 

Per-va'sion, s. செறிவு, வியாபகம். 
Per-va'sive, 4. பரமபத்தக்க, பரம்புதிற, 

-நிரம்புறெ. 
Per-verse’, a. sாறுமாறுள்ள, சொற்கே 

MTS, குறும்பான, அடமுள்ள, கோ 
பக்குணமுள்ள. 

Per-verse'ly, adv. Je வாதமாய், குறும் 
பாய்,முரண்டாய்,வெடுவெடுப்பாய். 

Per-verse'ness, s. கோபக்குணம், வெ 
டுவெடுப்பு, முரண், அடம், HASE, 
அமையாமை. 

Per-ver'sion, 8. புரட்டு, பின்னம், புர 
ளி, மாறுபாடு. 

Per-vers'i-ty, 8. QJன்னம், பிணக்கு, மா 
அபாடு, வெடுவெடுப்பு. 

Per-vers'ive, 4. vrறுபாடான, புரட் 
தற்கேற்ற, கெடுக்நற, பாழாக்குதிற. 

Per-vert’, v. a. பரட்டுதல், மாற்றுதல், 
தாறுமாறாக்குதல், கெடுக்குதல். 

Per-vert'ed, pp. புரட்டப்பட்ட, பழு 
தபட்ட, மாற்றப்பட்ட, 
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intellect, கெட்டெபுத்தி, கெடுபுத்தி, 
கெடுமதி, 

Per-vert’er, 8. புரட்டன், மாறுபாடள் 
ளவன், திருக்கன். 

Per-vert'i-ble, a. புரட்டப்படக்கூடிய, 
மாற்றப்படக்கூடிய. 

Per-vi-ca'cious, a. (முரட்டுக்குணமு 
ள்ள, முரணுள்ள. 

Per-vi-ca'cious-ly, adv. முரட்டுக்குண 
மாய், முரண்டாய். 

Per-vi-ca'cious-ness, Cp re டுக்கு 
Per-vi-cac'i-ty, x. ணம்; அடங் 

காமை, ஒஓட்டாரம். 
Per'vi-ous, a ஊடுருவப்படக்கூடிய, 

ஊறக்கூடிய. 

Per'vi-ous-ness, 8. Sழையப்படக்கூடி 
யதன்மை, மிருது; ரொய்மை. 

Pest, s. உவாதி, பெருவாரிக்காய்ச்சல், 
தொற்றுவியாதி. 
asa Man, ஊர்ப்புரளிக்காரன், கலக 
க்காரன். 

Pest'er, v. a. அலட்டுதல், குழப்புதல், 
தொல்லைபண்ணாுகல். 

Pest'er-er, 8, தொந்தரவுகாமன், தலைய 
டிகாரன், கலகக்காரன். 

Pest'er-ing, a. தொல்லையுள்ள, தலையடி 
யுள்ள, அலட்ளெள. 

Pest’er-ous, 4. பாரமான, தொல்லை 
யான. 

Pest'-house, s. தொற்றுநொயாளர்லிடு. 
Pest'i-duct, s. தொற்றுநோயொட்டி, ஒ 
ட்ரோயொட்டி. 

Pest-if'er-ous, a. அறிவான, கேடுள்ள, 
தொற்றுள்ள, சேதமான, ஈட்டமான? 
விஷமுள்ள. 

Pest'i-lence,'s. கொள்ளைநோய்; பெரு 
வாரிக்காய்ச்சல், தொற்றுவியாதி. 
moral, கன்னெறிகெடுப்பது, அன்ன 
டை. 

Pest'i-lent, a. தொற்றுவியாதியான,, ௬௧ 
நாசகுழப்பமுள்ள. 

Pest-i-len'tial, a. தொற்றுவியாதியுள்ள, 
கேடிள்ள, கெட்ட. 

Pest'i-lent-ly, adv. கேடாய், அழிவாய். 
Pes-til-la'tion, s. உரலிலிட்டுக்குத்து 

கை, உலக்கைஓஒச்சுதல். 
Pes'tle, s. உலக்கை,  முசலம, SO, த 

ண்டு, 
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Pet, s. முற்கொபம், முன்கோபம். 
as darling, செல்வன், செல்வப்பி 

Pet, a. கோதாட்டுதல், சராட்டுதல், 
செல்வங்காட்டுதல். 

Pet'al, s. 95, பூவிதழ், ஏடு, தோடு, ம 

டல்; இதழ், 
Pet’al-ed, ; ; 
Pet'abous; a. : Q)Scperor , ww லுள்ள. 

Pet'i-ole, s. காம்பு, தாள், கால், தாறு. 

Pe-ti'tion, s. கேள்வி, வேண்டுகை, ம 
ன்றாட்டு, விண்ணப்பபத்திரம், மன் 
ரீட்டக்கடதொதூ. 

Pe-ti'tion, v. a. மன்றாடல், வேண்டுத 
ல், விண்ணப்பம்பண்ணுதல், மனுக் 
கேட்டல். 

Pe-ti'tion-a-ry, a. விண்ணப்பமடங்கி 
ய, மனுக்கேட்திற, 

Pe-ti’ tion-er, 5. கேள்விக்கான, விண் 
ணப்பகாரன், மன்றாட்கெகாரன், வி 
யாச்சியகாரன், வழக்காளி. 

Pé'tre, s. (see Saltpetre.) வெடியுப்பு; 
பொட்டிலுப்பு. 

Pe-tres'cence, 8s. sல்ாக்குகை. 
Pe-tres'cent, a. sல்லாக்குநற, கல்லாக் 

குந்தன்மையுள்ள. 
Pet-ri-fac'tion, s. sua Te GS. 

petrified substance, sலலானது, க 
ல்லாயினவை. 

Pet-ri-fac'tive, P : கல்லாக்குந்தன்மை 
Pe-trif’ic, ்$ யுளள, 

Pet-ri-fi-ca'tion, s. sலலாக்குகை, 
Pet'ri-fy, v. a. sல்லாக்குதல். 
"Pet'ri-fy, v.n. கல்லாதல். 
Pe-tro-le-um, =. கல்மதம், சிலாரெய், 
Pe-trol’, Aarergw. 
Pet'tah, s. பேட்டை, Grr. 
Pet'ti-coat, s. பெண்களாடை, பாவா 

டை, சாய்கை. 
Pet'ti-fog, ».n. சொற்பவியாச்சயெம்ப 

ண்ணுதல். 
Pet'ti-fog-ger, s. சொற்பவியாச்யென். 
Pet'ti-fog-ger-y, 8. செொற்பவியாச்யெம் 

பண்ணுகை. 

Pet'ti-ness, s. Aசறுமை, தழ்மை, அற் 
பம், சொற்பம்; இஞ்ஜில். 

Pet'tish, a. வெடுவெடுப்பான, கோபமு 
ள்ள. 
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Pet'tish-ly, adv. வெடுவெடுப்பாய், கோ 
பமாய். | 

Pet'tish-ness, s. வெடுவெடப்பு; கோப 
க்குணம். 

Pet'ty, a. ன்ன, சிறு, அற்ப, இஞ்ச. 
Pet'u-lance, ன், வெ 

முசி, நியிர்ச்ிி. 
Pet'u-lant, a. வெடுவெடுப்பான, நியிர் 

ச்சியொன, கெறுவமுள்ள. 
fellow, குறும்பன், கோபி. 

Pet'u-lant-ly, adv. வெடுவெடுப்பாய், 
கெறுவமாய்; குறும்பாய். 

Pew, 8. கோயிலுள்அழியடைக்கப்பட் 
டிருக்குங்கூடு, 

Pew'ter, s. sல்லியம், வெள்ளீயம். 
Pewter, a. ஈயக்கலப்பான. 

Pew'ter-er, s. sல்சயவேலைகாரன். 
Pha'e-ton, s. இரட்டைக்குதிரைபூண் 

டர்க்கும்பண்டி. 
as a bird, தோலடிப்புள். 

Phal'anx, s. சதுரங்கசேனை, அரணான 
சேனை. 
in anatomy, கைகால்விரலெலும்பு. 

Phan’tasm, : A ம்; ம 
Phan-tas’ma, ‘§னோபவம்: 
Phan-tas-ma-go'ri-a, 7 திபப்பிரதிவி 
Phan-tas'ma-go-ry, sf ம்பிகை. 
Phan-tas-ma-go’ri-al, a. Sபப்பிரதிவிம் 

பிகைக்கடுத்த. 
Phan'tom, s. தோற்றம், மனக்காட்ி. 
Phar-i-sa’ic, மார்க்கவேஷத்துக் 

Phar-i-sa/ic-al, ¢ குரிய, பத்திப்போ 
லியுள்ள; பரிசேயருக்கடுத்த. ( Heb.) 

Phar-i-sa'ic-al-ness, s. பத்திப்போலி, 
மார்க்கவேஷம். 

Phar'i-see, s. பொலிப்பத்தன், பரிசெய 
ன். ( Heb.) 

Phir-ma-ced’tic, மருந்துவைத்திய 
Pir-ma-cel’'tic-al, és : தீதுக்கடுத்த. 

Phir-ma-col'o-gist, 8. மருந்துவர்க்கநூ 

ல்வல்லோன், மருத்தவன், பிடகன். 

Phir-ma-col’o-gy, s. மvருத்துவாகடம். 

Phir-ma-co-poe’i 1a, 8. மருத்துவாகட் தூ 
ல், வைத்தியசாத்திரம். 

Phar-ma-cop’ o-list, s. மருந்துவிற்பவ் 
ன்; மருந்துக்கடைக்காரன். 
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Phir'ma-cy, s. lவைத்தியசாத்திரம், வாக 
டவிதி, கைபாகவிதி, அயுள்வேதம். 

Pha'ros, s. விளக்குக்கூண்டு, திராத்தா 
னம், தீநாக்காட்டும்வீடு, 

uae $. ‘ தோற்றம், காட்சி. 

of the moon, 99, சந்திரன்கலை, ௪ 
நீதிரநாள், கலை, பக்கம். 

ப 8. , தோற்றம், woC@mper_A. 

Pheas'ant, s. வrன்கோழி. 
Phe-nom'e-non, s. தரதனகாட்9ி, குறி, 

தோற்றம், புதுமை, அதிசயம். 
Phe-nom'e-na, s. (pl.) தோற்றியபேதீங் 

கள், தோற்றத்நின்விகாரங்கள்: 
Phé’on, s. அம்பின்முனை , அம்புக்குதை. 
Phi'al, s. குப்பி, பளிங்குக்குப்பி. 
Phil-an-throp'ic, மனுநேச முள் 
Phil-an-throp’ic-al, ~ ‘ or, நரோபகா 

ர, சனோபகார. 
Phi-lan'thro-pist, s. wனுவெதொபகாரி, ௪ 

னசனேகிதன், பரஉபகாரி, சனோப 
காரன். 

Phi-lan'thro=py, 8. அருளுடைமை, ப 
ரோபகாரம், சனோபகரமம், நஈற்தயை. 

Phil-ip'pic, s. சட்டுரைப்பிரசங்கம். 
Phi-lol’o-ger, இலக்கணி, பாவா 
Phi-lol’o-gist, * ¢ Iu. 
Phil-o-log’ic, பாஷாப் பியாச $s 
Phil-o-log’ic-al, a ie 

Phi-lol'o-gize, v. n. பிழைதிருத்தல், பா 

லைதிருத்தல். 
Phi-lol’o-gy, s. இலக்கணம், பாஷர்ப்பி 

யாசம், பாஷைவிற்பன்னம். 
- Philo-math, s. sல்விப்பிரியன். 
Phi-los'o-pheme, s. நியராயமூலம், pier 

க்கியம், நியாயபீடிகை. 
Phi-los'o-pher, s. தத்துவசாஸ்திரி. 

philosopher’s stone, பரிசன்வேதி, 
இரும்புமுதலியவைகளைப்பொன்னா 
க்குமிரசகுளிகை, வேதைமருந்து. 

Phil-o-soph'ic-al, a. தீத்துவசாத்திரத்து 
கீகடுத்த. 

. illusion, மாயை, eS cor wre Quiet i. 
Phil-o-soph’ic-al-ly, adv. தத்துவசாத்தி 

ரப்படி, நியாயப்போங்சாய். 
Phi-los'o-phism, s. sள்ளநியாயப் பிரிய 

ம், தந்திரயுத்தியப்பியாசம். 
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Phi-los'o-phist, s. சi்திரயுத்திக்கரரன். 
Phi-los'o-phize, v. n. தத்துவசாத்திரம்ப 

டித்தல், பதார்த்தலியல்பாய்தல், தத்து 
வமாய்தல். 

Phi-los'o-phy, a. ததீதுவநூல், சட சித்து 
ப்பதார்த்தவித்தை. 

Phil-o-tech'nic, a. வித்தையிற் பிரியமு 
ள்ள, கலாவாஞ்சையுள்ள. 

Phil'ter, s. வAயமருந்து. 
Phiz, s. முகரூபு. ' . 

Phle-bot'o-my, s. இரத்தங்குற்றுகை. 
Phlegm, s. sum, கோழை, சிலேற்பன 

ம், சளி, சரி. 
to overpower, as phlegm at the close 
of life, சலேற்பனந்தொடுத்தல், சளி 
யடைத்தல், சரளியடைத்தல். 

Phleg-mat'ic, a. சளியுள்ள, குளிர்ந்த, 

மந்தமான, திமிர்த்த. 
humor, Aலேற்பனம், சேடம். 

Phleg-mat’ic-al-ly, adv. £sளமாய், மந் 
தமாய், குளிராய். 

Phonics, நாதீசாத்திரம், சத்த 
Pho-nol’o-gy, * ‘ சுரசாத்திரம். 
Pho-no-camp'tic, a. srாதபேதஞ்செய்ய 

$565, DsroohawéGNe@n. 

Pho-nog’ra-phy, s. sரதவித்தை. 
Phos'phor-us, s. d@né Ge, பிரேதவா 

யுத்த, ஒர்வகைக்காடிக்காரம். 
the morning star, உதயதாரகை. 

Phos-phor-a'ted, a. ari. éen7q@parar, 
நிணாக்னியுள்ள. 

Phos-phor-esce’, v. n. ஒளிவிடுதல், மி 
ன்னுதல், மிளிர்தல், இலங்கல். 

Phos-phor-es'cence, s. கடற்றமங்கல் 
ஒளி, அலக்கம், இலக்கம். 

Phos=phor-es'cent, a. மங்கல்வெளிச்ச 
முள்ள, அலக்கமுள்ள. 

Phrise, s. வசனம், வாசகம், தொடர் 
மொழி, கூட்மொழி, சொற்பந்தம், 
கூட்செசொற்கள், புணர்மொழி. 

Phrase, v. a. அழைத்தல், மொழியாலு 
ரைத்தல், வாசகமாகச்சொல்லுதல். 

Phra-se-o-log’ic-al, a. வாசகப்போங்கு 
க்குரிய. 

Phra-se-ol'o-gy, 5. வrரசகய்போங்கு, வா 
சகப்புணர்ப்பு. 

Phre-net'ic, a. Jத்தங்கெரதித்த, பித்துக் 
கொண்ட, மயக்கமுள்ள,வெறியூள்ள. 

Cc 47% 
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Phre-no-log’ic-al, a. sரணலியல்பறிக 
பாலவிலக்கணத்துக்கடுத்த. 

Phre-nol'o-gist, s. sகரணவியல்பறிகபா 
லக்குறிச்சாத்திரி, சரசாமுத்திரியன். 

Phre-nol'o-gy, s. அந்தக்கரணவியல்பறி 
கபாலக்குறிநூல். 

Phren'sy, s. பைத்தியம், பித்தம், சித்தப் 
பிரமை, மூர்ச்கம். 

Phryg'i-an, a. பிரிகியாநாட்டுக்கடுத்த, 
தள்ளலோசைக்குரிய. 

Phthi'sis, ஈழை, காசம், கயரோக 
Phthis'ic, £ ம், கோழையரோய், 
Phthis'ic-al, a. மெலிவாக்கு நற, இளை 

த்துப்போகப்பண்ணுறெ. 
Phy-lac-ter’ic-al, a. அட்சரவியந்திரத் 

துக்குரிய, தாயித்துக்குரிய. 
Phy-lac’ter, அட்சரக்கூடு, தாயி 

Phy-lac’ter-y, c ipa இயந்திரம், ஞா 
பகக்குறி. 

Phys'ic, s. விரேசனமருந்து. 
science of, ஆயுள்வேதம், வரகடவி 
தி, வைத்தியம், வைத்தியநூல். 

Phys'ic, v.a. மருந்துகொடுத்தல், விரேச 
னம்பண்ணுதல், பேதிக்கச்செய்தல். 

Phys'ic-al, a. இயல்பான. 
material, சடமுள்ள, விடயமான. 
medicinal, மருந்துக்கடுத்த, வைத்திய 
தீதுக்கடுத்த, விரேசனம்பண்ணுநறெ. 
education, சரீராப்பியாசம். 

Phys'ic-al-ly, adv. இயல்பாய், வைத்தி: 
யமுறையாய், சரீரப்படி. 

Phy-si’cian, s. வைத்தியன், ஆயுள்வேதி! 
யன், பிடகன். 

Phys'i-co-the-ol’o-gy, 8. அளவைப்பிர 
மாணம். 

Physics; s. தத்துவசாத்திரம், பூதபெள! 

திகசாத்திரம், சரசாத்திரம், சட சித்து 
வித்தை, 

Phys-i-og'no-mer, . டுகக்குறிபார்த் 
Phys-i-og' no-mist, '$துச்சொல்பவ 

ன், சாமுத்திரியசாத்திரி. 
Phys-i-og-nom‘ic-al, a. முகக்குறிச்சா 

த்திரத்துக்கடுத்த. 
Phys-i-og'no-my, 8. வதனசாத்திரம், வ 

தனசாமுத்திரிகை. 
Phys-i-ol’o-ger, தாவரசங்கசாஸ்தி 

Phys-i-ol'o-gist, st 
A, ந்தப். 
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Phys-i-ol'o-gy, s. அங்கீவசாத்திரம். 
Phy- tiv'o-rous, a. மூலபலாதிபுசிக்& 7 

ன்ற, சாகாசனமுள்ள. 
Phy-tog'ra-phy, 8. பூண்டுசாத்திரம், திர 

ணபிரணசாத்திரம். 
Phy-tol'o-gist, s. பூண்சொரத்திரி, தாவர 

சாத்திரி. 
Phy-tol’o-gy, s. பூண்சொத்திரம், தாவர 

சாத்திரம் 
Pi, s. (see Pie.) பலஅட்சரக்குலியல்ஃ 
Pi-i'no-for'te, s. ஓரின்னிசைக்கருவி. 
Pi-az'za, s. இண்ணை, சாலை, வேதிகை, 

அளிந்தம். 
as square inner court, ௨4 பிரகாரம். 

Pi'broch, s. பலவகை குத்திய ES: 
Pica, s. ஓர்விதசாகம். 

a type, ஓரச்சு, ஒர்விதஎழுத்து. 
in medicine, ரோகதாகம். 

Pic-a-roon’, 8. கள்வன், கொள்ளைக்கார 
ன், இருப்ண் கடற்குறைக்காரன். 

Pice, 8. அட்டு, காற்பணம். 
Pick, s. கூரச்சுக்கோல், பாரை. 

as choice, தெரிவு, பிரியப்பட்டது. 
among printers, மைக்கறை, 

| Pick, ».a. பிடுங்குதல், பறித்தல், Gar 
கஸ் கொஞ்சல், ஆய்தல். 
cotton, &c., சுதிர்தல், பிய்த்தல். 
stones, ல். 
with a bow, எகுதல். 
with fingers, நிமிண்டதெல், கோண்டு 
தல், பொறுக்குதல். 
the teeth, பல்லுக்குற்றுதல். 
a quarrel க ம்பலைக ட்டெல், சண்டை 
மூட்டதெல், பழிகட்தெல். 
up as birds, கெரத்துதல், பொறுக்கு 

தல். 
as squirrels, &c., கொர்துதல்., 
to choose, ஆய்தல், தெரிதல், தெரிம் 
அகொள்ளுதல். 

Pick/axe, s. இருதலைக்குந்தாலி, Aare 
ன்ணி, பிக்கான். (Eng.) 

Pick’ed, . ? கூரான, கூருள்ள,அனியுள்' 
Pik'ed, “ தள் முனையுள்ள .. 

Pick'ed-ness, s. கூர்மை, அணி, 
Pick’er, s. பிடங்குறெவன், பிய்க்றெவ 

ன், கண்டகோடாலி, 
as quarreller, சண்டைமூட்டுவோன். 

Picket, s. sமழுக்கம்பு, கழு, அழி. 
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as a guard, படைக்சாவலாட்்கள். 
a punishment, ஒருகாலூன்றிக்கமுவி 
ல்நிற்கப்பண்ணுந்தண்டம். 

Picket, ». a. அழநியடை த்தல். 
Picking, s. தெரிக்கை, பிஙெகுகை, 

பொறுக்குகை, பிய்ச்கை. 
Pickle, $. ஊறனிர், கஷாயம். 

fruits, ஊறுகாய், அடைகாய். 
as plight, அக்கப்பாடு, இடைஞ்சல், 
மோசம், சிக்கு. 

Pick'le, v. a. ஊறவைத்தல், கஷாயம் 
பொடிதல். 
to be pickled, ஊறதல். 

Pick'lock, s. sள்ளத்துறப்பு. 
as thief, sன்னயமிடுவோன், கள்ளத் 
அறவுகாரன். 

Pick'pock-et, s. ம £௭ச்சு மாறி, பொக்க 
ணம்வெட்டி,பொட்டணம்வெட்டி. 

Pick'thank, s. இச்சகவஞ்சகன். 
Pick’tooth, s. (see Toothpick.) une 

ச்சு. 

Pic'nic, 5. ஆற்றுணா, வழியுணவு, சோ 
ட்கோப்பு, கட்செசாதம். 

Pic-to'ri-al, a. பெரதிரூபத்தினாற்காட்டு 
திற, படத்துக்கடுத்த, படம்போன்ற. 

Picture, s. Aத்திரப்படம், படம். 
resemblance பரவனை, பிரதிமை, 
போலி. 
gallery, Aத்திரகூடம், இழிமண்டயம். 

Pic'ture, v. 4. படமெழுதுதல், சித்திரம் 
தீட்டெல், உரூபந்திட்டுதல். 

Pic-tur-esque’, a. Aததிரமான, படம் 
போன்ற, இன்பக்காட்சியுள்ள, கண் 
காட்சியுள்ள. 

Pie, s. ஓர்கரிக்குருவி. 
as pastry, ஒர்விதபண்ணிகாரம்; ஒர 
ண்டகை. 
as unsorted type, அL்சரக்குவியல், 
பலஎழுத்துக்கலந்தஅட்சரதொகுதி. 

Pie'bald, a. பலவன்னமான, மறைவுள் 
ar, புள்ளியுள்ள. 

Piece, s. தண்டு, கண்டம்; பொல்லம், 
சன்னம், பின்னம், துணி. 
stuck on, &¢., ஒட்டு; அண்டை, ப 
ற்று. 
torn off, றிந்துயோனதுண்டு., 
of ordinance, LSrங்இ, 
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Piéce, v. a. தண்டுபோடதல், தைத்தல், 
அண்டைபோடுதல், இணைத்தல். 

Piéce'méal, a. Sண்டுதுண்டான, சின் 
னாபின்னமா்ன. 

Piéce'méal, adv. தண்டதுண்டாய், A 
ன்னாபின்னமாய். 

Piéc'er, s. தண்டுபோட்டிணைப்பவன், 
அண்டைபோடுபவன், பொல்லன். 

Pied, a. பலவன்னமான, பலநிறமான. 
Pied’ness, s. பலவன்னமுடைமை, பு 

ள்ளியுடைமை, 
Pier, s. பாலத்திற்றூண், Sasa, ௮ 

லைதாங்கி, வாராவதித்தூண். 
Pierce, ». a. உருவக்குற்றுதல், பாய்ச்சு 

50, உட்செலுத்துதல், தொளைத்தல், 
பொழ்தல், பீறச்செய்தல். 

Pierce, v. n, ஊடுருவுதல், உருவஎறுதல். 
ascold, கூதலோடுதல் , சீதளப்படுதல். 
as heat, cold, &c., தாக்குதல். 
as a thorn, &c., தைத்தல், ஏறுதல். 
as sarcasm, சுடுதல், தாக்குதல், உறை 

SSO, தைத்தல். 
Pierce'a-ble, a. ஊடுருவத்தக்க, குற்றப் 

படதீதக்க, தொளைக்கத்தக்க, பீறத்த 
$5, தழைக்கத்தக்க. 

Pierc'er, s. தமரூA, தொளைக்குங்கரு 
வி, தொளைப்பவன். 

Piere'ing, a. 6090, தைக்திற, சடு௫ி 

2, பீதுறெ, sré@ Gp. 
Pi'e-tism, s. சத்தபத்தி, விவேகபத்தி. 
Pi'e-tist, s. தெய்வபத்தன், அதிபத்தன். 
Pi'e-ty, s. தேவபத்தி. 
Pig, 8. பன்றிக்குட்டி, எனக்குட்டி. 

pig-sty, பன்றிக்கூடு, பன்றிமால். 
pig-trough, பன்றிப்பத்தல், பன்றித் 
தொட்டி. 
of metal, பாளம், பாளக்கட்டி, ௨ 
லோகக்கட்டி, மாழை. 

Pig, v. n. பன்றிகுட்டிபோகெல், பன் 

றியீனுதல். 
Pig'eon, s. மrாடப்புழு; புறவு, கபோதம். 

house, புரலீடு, புறாக்கூடு, 
livered, சாந்தமுள்ள, சாதுவான. 

wild, காட்டுப்புறா. 
Pig'gin, 8. sகடைகால், கடைதறி. 
Pig'ment, s. வன்னப்பசை, வன்னமை. 
Pig'my, s. குள்ளன், பொடுகன், வாம 

னன், குஞ்சன், குறளன். 
+ 
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Pig'my, a. குள்ளமான, சின்ன. 
Pig-no-ra'tion, s. அடகுவைக்குகை, ஈ 

டுவைக்கை. 

Pig'-nut, s. வேர்க்கடலை. 
Pig'tail, s. தூங்கும்மயிர்ப்பினனல், ப 

னிச்சை. 
Pike, s. ஈட்டி, சவளம். 

a fish, ஓர்மின். 

a pitchfork, sargsn, கவைமுள். 
Pike'man, s. ஈட்டிக்காரன், வல்லையக் 

காரன், சவளக்காரன. 

Pike'stiff, s. ஈட்டிப்பிடி, குற்றுக்கோ 
ல், தாற்றுக்கோல், ஈட்டிக்காம்பு. 

Pi-las'ter, s. சதுரத்தூண் ,சுவரகத் தூண். 
Pile, s. குவியல், அடுக்கு, நிரை, கும்பம். 

funeral, Fa GeO Gear, Fa MG. 
of a bridge, பாலந்தாங்கி, 
of a coin, காசச்சு, கம்பட்டச்சித்தி 
ரம், காணயமேலச்சு. 
of an arrow, அம்புமுனை, பாணதுதி. 
as hair, மயிர், உரோமம். 
of cotton, பஞுசற்றுகள், g1F, Fwy. 

Pile, v. a. அடுக்குதல், ஏற்றுதல், சேர்த் 
தல், நிரைத்தல், தொடுத்தல். 
conically, குவித்தல். 

Pil'er, s. குவிப்போன், வரிசையாய்நி 
ரைப்போன. 

Piles, s. (pl.) wூலலியாதி, மூலக்ரொ 
ணி, மூலரோகம். 

Pil'fer, v. a. நிமிண்டுதல், திருதெல், ௧ 
வர்தல், சோரஞ்செய்தல். 

Pil'fer-er, s. சோரன், திருடன், கள்வ 
ன், நியிண்டி. 

Pil'fer-ing, sளவு, சோரம், திருட்டு, 
Pilgrim, s. தேசாந்திரி, பரதேசி. 

Pil'grim-age, 8. யாத்திரை, பிரயாணம். 
to a sacred place, தர்த்தயாத்திரை, த 
லதரிசனாயாத்திரை. 

Pill, s. குளிகை, மாத்திரை. 

to make or roll pills, குளிகையுருட் 
டுதல், உண்டையுருட்தெல், மாத்தி 
ரையுருட்கதெல். 

Pill, ». a. திருடுதல், குறையாடுதல். 
Pillage, s. கொள்ளை; குறை, அபகரி 

ப்பு, பறிப்பு. 

Pil'lage,v. a. கொள்ளையிடுதல் , கவர்தல், 
கூறையாடுதல், அபகரித்தல், 
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Pil'la-ger, s. குறைக்காரன், பறிகாரன், 
கள்ளன், கொள்ளைக்காரன்... 

Pillar,s. sற்றூண்,தம்பம்,;சுமைதாங்கி. 
Pil'lar-ed,a. sதணண்களாற்றாங்கப்பட்ட, 

தீம்பவடிவான. ' 
Pil'lion, s. குட்டிச்சேணம், பெருஞ் 
CEMA: COMET EERE 
ணம். 

Pillo-ry, 5. தண்டனாசக்கரம். 
to put in the pillory, தண்டனாசக்கர 
தீதில்வைத்தல். 

Pillow, s. stvw Gor, உபாதானம். 
Pillow, v. a. த’oxையணைமேற்படுத்தல். 
Pil'low-biér, 

Pil'low-case, * £ sou ear yonp. 
Pi-los'i-ty, s. உ௨ரோமக்கட்டுடைமை, 
நிறையுரோமமுடைமை. 

Pr'lot, s. sப்பலோட்டி, மாலுமி, மீகா 
மன், Serer, ஆறுகாட்டி. 
elephant, யூதநாதன், யூதபம், உதவி 
செய்தினத்தைக்காக்கும்யானை. 
fish, ஓர்வகைமின், வழிகாட்டிமீன். 

Pilot, ». a. கப்பலோட்டுெதெல், கப்பல் 

செலுத்துதல். 
Pilot-age, s. sப்பலோட்டியின்சம்பள 

ம், மாலுமிசம்பளம். 
Pi'lous, a. Aிறையுரோமமுள்ள. 
Pi-men'to, s. ஒர்வகைமிளகு. 
Pimp, 8. சங்கம்வாங்இ, பணயம்வாமங்கி. 
Pimp, v.a. கூட்டிவிடுதல், கூட்டிக் 

கொடுத்தல். | 
Pim'ple, s. பர; முகப்பரு, குருப்பு, ச 

லந்தி, சனப்பு, சிரங்கு, கரு. 
Pim'pled, a. பருவுள்ள, சிரங்குள்ள. 
Pin, s. 20, குண்ட, ஆணி; முளை, 

கூர்ச்சு, குச்சு. 
a peg of wood, மvrரவாணி, மரக்கொ 
OD, மரக்குச்சு. 
a linchpin, அச்சாணி. 
a goldsmith’s pin, sதிர்க்கோல், கதிர். 
a plug, அடைப்பு, குச்சு. 
for the hair, கொண்டைக்குச்சு. 
of a musical instrument, மறுக்கா 

ணி, திருகாணி. 
a little thing, அற்பபொருள், சிற்ப 
பொருள், கிஞ்சிற்றிரவியம். 

Pin, ». a. ஆணிதைத்தல், குண்டூசெயொற் 

றைத்தல், 
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Pin'case, s. onHiga_@O, ஊசிப்பந்து. 
Pincers, s. குறடு, கொடிறு, இடுக்கி, 

.் சாவணம், மயிறிகெட. 

to extract thorns, (poral. 
Pinch, s. Geren, அள்ளு, பிடி, பற்று, 

சிணுக்கு. I 
Pinch, v. a. கள்ளுதல், அள்ளுதல்; பி 

டித்தல், இடுக்குதல். 
one’s ears, srதுமுறுக்குதல், அள்ளு 
தல். 
one’s self, சன்னையொறுத்தல். 
the bowels, வயிற்றைமுறுக்குதல். 
as internal pain, முறுக்குதல், வலித் 
தல். 

Pinch’beck, s. சொகுசா, கலப்பில்லா 
தசெம்பு, சுத்ததாம்பிரம். 

Pin'cush-ion, s. குண்டூசியுறை, குண்டூ 
சிக்கூடி, 

Pine, s. ஓர்மரம், பிசின். 
Pine, ». n. உலருதல், சோர்தல், குறாவு 

தல், இளைத்தல், மெலிதல். 
for, தவித்தல், ஆவலித்தல். 

Pine'-ap-ple, s. ஏன்னதாழம்பமழம், ௮ 
னனதாழை, அன்னாசிப்பழம். 

Pin'e-ry, 8. அன்னாசிப்பாத்தி. 
Pin'-feath-er, s. குருத்திறகு , முருந்தி 

OG: 
Pin'fold, s. தொழு, தொழுவம், விலங் 

கன்மறியற்சாலை. 
Pin'guid, a. கொழுப்புள்ள. 
Pin'hole, s. Aறத்துவாரமம், ஊசியாலா 

யதொளை. 
Pin'ion, s. இறகு, தூபி, தோகை. 

bands for the hands, sைத்தளை. 
as fetters, sால்விலங்கு. 

Pin'ion, v. a. Aறகுபிணைத்தல், மூட் 
ச்சேரக்கட்தெல்,கைமாய்ச்சியிதெல். 

Pin'ion-ed, a. றகுகட்டப்பட்ட, கை 
மாய்ச்சியிடப்பட்ட, றெகுள்ள. 

Pink, s. ஒர்புட்பம். 
the color, இளஞ்செவப்பு, வெண் 
செவப்பு, மகரவன்னம். 

Pin'mak-er, s. ஊதஜிசெய்பவன், கன் 

Pin'-m6n-ey, 5. மேற்செலவுக்கு மனைவி 
கையிற்கொடுத்தபணம். 

Pin'nace, 5. ஒர்சிறுமாக்கலம், 
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Pin'na-cle, s. கொடுமுடி, கெரம், உப் 
பரிகை, OER). 

Pin'nate, 
Pin'na-ted, 

Pint, s. ஒரளவு, ஒர்கிறை. 
Piny, a. பைன்மரங்களுள்ள. 
Pi-o-neer’, s. பாதைசெப்பனிடுவோ 

ன், வழியொப்பஞ்செய்வோன். 
Pious, a. தேவபத்தியுள்ள, பயபத்தியா 

ன, சாதுவான, வணக்கமுள்ள, ௪ன் 
மார்க்கமுள்ள. 

Pi'ous-ly, adv. பயபத்தியாய், வணக்க 
மாய், சனமார்க்கமாய். 

Pip, s. புள்க5ாக்கொப்பளம், ur Auden 
னுனியிலிருக்கும்ரோய். 

Pip, v.a. Sக்க்யெனல், தீச்சிடுதல். 
Pipe, s. இசைக்குழல், குழாய். 

musical, sரகசுரம், GEA oreo wD. 
for smoking, சங்கான். 
for water, கமா, தூம்பு. 

for wine, &c., கோரி,பீப்பா,பேழை. 
Pipe, ». a. குழலூதுதல், கொம்பூஅதல். 
Pip'er, s. குழலூதி, குழற்காரான், தொ 

ளைக்கருவியாளன். 
Pip'ing, a. குழலூ.துறெ, கடுஞ்சூடுள்ள. 
Pipkin, s. Aறுமண்பாத்திரம், சறுபா 

னை, சிறுமட்கலம். 
Pippin, s. ஒர்பழம். 
Piqu’an-cy, 8. உறைப்பு, காரம். 
Piqu'ant, a. கூறிய, கூரான, குற்றுதிற, 

உறைப்பான, சுடத்தக்க, உறைக்நிற. 
Piqu’ant-ly, adv. கூராய், உறைப்பாய். 
Pique, s. கோபம், எரிச்சல், அழுக்கா 

அ, வன்மம். 
as nicety, sரரியசந்துவாய், பொருத் 
அ, அட்பம், இட்பரிந்தனை. 

Pique, v. a. கோபமூட்டுதல், தூண்டிவி 
டுதல், எரிச்சல்மூட்டதெல். 

Pira-cy, 8. sடற்களவு, கப்பற்குறை. 
Pirate, s. sப்பற்பறிகாரன், கடற்சூ 

றையாடி, கடற்பறிகாரன். 
Pirate, v. a. கப்பலைக்கொள்ளையாகெ 

ல், திருதெல. 

a. . பின்னலிலையுள்ள. 

Pi-rat'ic-al, a. கடற்கொள்ளையான, ௧ 
டற்குறையான. 
vessel,sகள்வா்கப்பல், குறைக்கப்பல். 

Pi-rat'ic-al-ly, adv. sடற்களவாய், கட 
ற்குறையாய். 
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Pis-ca'tion, s. மின்பிடிக்கை. 
Pis'cés, 8. மினம், Sora rn. 
Pis-civ'or-ous, 4. மச்சம்புசக்கின்ற. 
Pish, int. £, ச்ச, சே. 

Pis'mire, s. எறும்பு, பிபீலிகை. 
Piss, s. Abn, மூத்திரம், அமுரி. 
Piss, v. a. Aறுநீர்விடுதல், சலம்விடெல், 

மூத்திரம்பேய்தல். 
Pis'til, s. அல்வித்தாள். 
Pis'tol, s. கைத்துப்பாக்கி, 

க்தி. 
Pis'tol, v. a. கைத்துப்பாக்கியினால்வெ 

. டிவைத்தல். 
Piston, 8. குyல்வழியாய்வாயுமீர்முதலி 

யவற்றைவராங்கும்உலக்கை. 
Pit, s. குழி, டங்கு, தரவு, பள்ளம், 

குண்டு, 
cock pit, சேவல்க ட்டுங்களரி. 
as grave, பிரேதக்கு ழி. 
as abyss, பரதாளம், பாதலம், கெடி 
லம், அதோகதி. 
as hell, கரகம், நிரயம். 
of the arm, அக்கிள், கைக்குழி; கக் 
கம், கமுக்கட்டு, 
of the stomach, நெஞுசுப்பள்ளம்; ஈ 

ரற்குழி. 
of a theatre, srl sசாலையின்மத்தி. 
for catching beasts, படுகு மி, பயம்பு. 
with small pox, வைகுரித்தமும்பு. 

Pit, ». a. கழித்தல், தோண்டுதல். 
to set in combat, சண்॥டைமூட்டுதல். 

Pit'a-pat, adv. இடுக்காட்டமாய், பதறு 

தலாய், ஏக்கமாய். 

Pitch, s. So, PAH, குங்குலியம். 
darkness, sாரிருள். 

of a tune, சதி, சருதி. 
the highest, உச்சசதி. 
of a boat, தத்து, பாய்ச்சல். 

as descent, இறக்கம். 

Pitch, v. a. எறிதல், உச்சுதல்,உந்துதல், 

தள்ளுதல், இரிலிதெல்; கிரில்பூசுதல். 

battle, பொராடத்தொடங்குதல். 

a tent, கூடாரம்போடுதல். 

a tune, சதியேற்றுதல், சுதிகூட்டல். 

to toss, எறிதல், வீசுதல், உந்துதல், 

உச்சுதல். 

Pitch, v. n. இறங்குதல்; uso, விழு 
தல், படிதல். 

“சறுதுப்பா 

646 

PIT 

on, தாவுதல், பாய்தல், விழுதல். 
to encamp, பரளையமிறங்குதல். 

Pitch’er, s. குடம், கமண்டலம், குண் 
டிகை, கெண்டிகை, வற்கரி, கரகம். 
nose of, மூக்கு, கோண். 

Pitch'-far-thing, s. srசகட்டுகை. 
Pitch'fork, s. seர்த்தடி, கவர்முள். 
Pitch’i-ness, s. sqenw, இருட்டு, 
Pitch’-pipe, s. sாதமாத்திரைக்கருவி, ௪ 

| தியேற்றுங்கருவி. 
Pitch'y, a. கரிய, தல்பூய, Egverer. 
Pit-coal, s. நிலக்கரி, விளைகரி. 
Pit'e-ous, a. பரிதாபப்படத்தக்க, இரங் 

கப்படத்தக்க, உருக்கப்படத்தக்க. 

Pit' e-ous-ly, adv. பரிதாபமாய், உருக்க 
மாய், இரக்கமாய். 

Pit'e-ous-ness, 8. இரக்கம், உருக்கம், ப 
ரிசாபம், அனுதாபம். 

Pitfall, s. படுகுழி, படுடிடங்கு. 
Pith, 5. குடல், சோற்றி, | 

for pith hats, ௭ ச், நெட்டி. 
as energy, சத்து, பெலன், சாரம். 
of a bone, என்பின்மூளை. 
of an elder, quill, &c., சரம். 

Pith’i-ly, adv. சரமாய்; கூர்மையாய், 
பெலனாய், உறைப்பாய், சாரமாய். 

Pith'i-ness, s. பலம், கூர்மை, தாக்கம், 
சத்து, சாரம், உறைப்பு. 

Pith'less, a. சுரமில்லாத, பலமற்ற, சா 
ரமில்லாத, பயனற்ற. 

Pith'y, a. சரமுள்ள, சோற்றியுள்ள, 
clever, கூரிய, சாமர்த்தியமான. 
forcible, உறைப்பான, சத்துள்ள. 

words, சத்துள்ளவாக்கு, உறைப்பா 
னபேச்சு, கடுஞ்சொல். 

Pit'i-a-ble, a. பரிதாபமான, இரக்கம 
டையத்தச்க, தபிக்கத்தக்க. 
person, ஏழை, யேதை. 

Pit'i-a-ble-ness, s. பரிதாபநிலை, இரங் 
கத்தக்கநிலைபரம், 

Pit'i-ful, s. ஏழைமையான, இரங்கப்ப 
டத்தக்க, பரிதபிக்கப்படத்தக்க. 
person, ஏழை, பேதை. 

Pit'i-ful-ly, adv. இரக்கமாய், பரிதாப 
மாய், இரக்கமெழுப்புறை, 

Pit'i-ful-ness, s. இரக்கம், மனஉருக்க 
ம், தயை. 
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Pit'i-less, a. இரக்கமற்ற, தயையற்ற, 
கொடுமையான, கொடிய. 

Pit'i-less-ly, adv. இரக்கமில்லாமல், கு 
ரூரமாய், கொடுமையாய். 

Pit'i-less-ness, 8. கரம், கெர்டுமை, 
தயையின மை, வன்கண்மை. 

Pit'man, s. Sழேநின்றுமரமரிவோன். 

Pit'saw, 8. ஈர்வாள், மரமரிவாள். 

Pit'tance, s. Aறுகூறு, சிறுபங்குத பின் 
னம், சின்னம். 

Pi-tu'i-tous, a. சளியுள்ள, கோழையு 
ள்ள. 

Pit'y, s. இரக்கம், பரிதாபம், உருக்கம். 
an object of, &c., ஏழை, பேதை, 

Pit'y, ». இரங்குதல், பரிதபித்தல், ௨௫ 

குதல். 
Pivot, s. ச நியாணி, முளையாணி. 

of a door, குடுமி. 
Pix, s. ஒானானுமானதிரவியச்செப்பு. 
Pla-ca-bil’i-ty, s. இணக்கம், மனவிசை 

வு, சம்மதி, சாய்மானம். 
Pla'ca-ble, a. இணக்கமான, இசைவா 

ன, பதவிய, சாந்தமான. 
Pla'ca-ble-ness, s. இணக்கம், சம்மதி, 

இசைவு, பதமை, சரந்தம், சாது. 
Pla-cird’, s. விளம்பரம், பிரசித்தம், ப 

ழிகூற்றுபத்திரிகை, 
Pla-cird’, v. a. அறிவித்தல்,பழிதூற்றல். 
Pla'cate, v. a. ஆற்றுதல், இணக்குதல், 

சமாதானப்படுத்துதல், அமர்த்துதல். 

Place, s. இடம், தானம், நிலையம், நிலை. 
of burying, மயானம், ஈமஸ்தானம. 
of rest, தங்குமிடம், இளைப்பாறுமி 

டம். 

of execution, கொலைக்களம். 
» of meeting, resort, or refuge, தறை, 

சந்தை, சங்கஸ்தானம், சமஸ்தானம். 
as Office, உத்தியோகம். 
in place of, பதில், ஈடு, 

to give place, ஒற்றுதல், இடங்கொ 
டுத்தல். 

Place, v. a. வைத்தல், இதெல், ஸ்தாபி 

தீதல். 
in rows, அடுக்குதல், நிரைத்தல். 
in heaps, குவித்தல், திரட்தெல், கூ 
ட்டதெல், 
a prop, மிண்டுகொடுத்தல், உதைகா 
ல்கொடித்தல். | 
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to classify, வகுத்தல். 
Place’man, s. உத்தியோகஸ்தன். 
Pla-cen'ta, s. sஈSசுக்சொடி., 
Pla'cer, s. வைப்பவன், இடபெவன். 
Plac'id, 4. சரக்தமுள்ள, அமைதியான; 

அமைவுள்ள, தெளிந்த. 
Pla-cid'i-ty, ‘ த் தெளிவு, பத 
Plac’id-ness, ‘§ மை. 

Plac’id-ly, adv. தெளிவாய், அமைதியா 
ய், சாந்தமாய். 

Pla'gi-a-rism, s, sல்விறுற்சோரம். 
Pla'gi-a-rist, 
Pla gi-a-ry, 
Pla'gi-a-ry, a. கல்விநுற்சோரத்துக்கடு 

aS: 
Plague, s. தொற்றுநோய், அலைக்கழிவு, 

வாதை, வேதனை. 
the plague, பெருவாரிக்காய்ச்சல். 

Plague, v. a. வருத்தப்படுத்தல், அலைக். 
கழித்தல், உபாதித்தல், வாதைகொடு 

தீதல். 
Plague'ful, 4. வாதையுள்ள, வேதனையு 

ள்ள, தொந்தரையான. 
Plagu'i-ly, adv. ( vulg. ) உபாதியாய், ௮ 

லைக்கழிவாய், தொந்தரையாய், வா 
தையாய், தொல்லையாய். 

Plaid, s. வன்னப்புடைவை, சித்திரப் 
படாம், வரிப்புடைவை. 

Plain, s. மைதானம், சமயபூமி. 
field of battle, யுத்தபூமி, செருக்களம். 

Plain, v. a. ஒப்பமிடதெல், ஒப்பசெப்பம்' 
பண்ணுதல், செப்பஞ்செய்தல். 

Plain, a. தெளிவான, அலக்கமான, த 
ட்டையான, ஒப்புரவான, சமனான. 
dealing, கரவட மற்றநடை, சுத்தகொ 
ள்கை. 
hearted, தெளிர்தமனமுள்ள. 
work, வெண்மட்டவேலை, சாதாவே 
லை, பருமட்டானவேலை. 
as ordinary, பரும்படியான, நடபடி 
யான. 

Plain, வெளியரங்கமாய், இட். 
Plainly, °°" ¢ டமாய், ஒர்ச்கமாய், த 

லக்கமாய், தெளிவாய், விளக்கமாக. 
Plain'ness, 8. சமம், ஒப்பம், கபட மின் 

மை, பருமட்டி. 
as homeliness, அலங்கரரமின்மை, 
குரூபம். I 

8. ¢ SENOS GTDC EAT oor. 
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in dress, சாதரரணஉடை. 

Plain'-spok-en, a. வெளியாய்ப்பேசு 
திற, 

Plaint, s. புலம்பல், ஒப்பாரி. 
in law, மன்றாட்டம், முறைப்பாடு. 

Plaint'iff, s. வழக்காளி, தொடர்ச்சிக்கா 

ரன், பிராதுகாரன், பிராதி. 
Plain'tive, a. முறைப்படுதிற, 

sorrowful, புலம்பலான, விதனமுள் 
ள, தக்கமாதமுள்ள. . 

Plain’tive-ly, adv. ஓப்பாரியாய், துக்க 
மாய். 

,Plain'tive-ness, 8. துக்கம், சஞ்சலம், ம 
னவாட்டம். 

Plait, s. மடிப்பு, சுருக்கு, திரைவு. 
as braid, பின்னல். 

Plait, v. a. மடித்தல், கொய்தல், பின்னு 

தல், இழைத்தல், 
to fold into plaits, சருக்குதல், திரை 

| தீதல், WI FSO. 
Plan, s. ஒழுங்கு, சட்டம. 

as draught, படம். 

as scheme, உபரயம், வழிவகை, ரோ 
க்கம், யோசனை, உபக்நிரமம், வய 
ணம், யூகம். 

Plan, v. a. சட்டங்க ட்டெல், கருக்கூட் 
டுதல், முறைகட்டுதல், யேோசித்தல், 
காரியங்குறித்தல், விதித்தல். 

Planch,v. a. (see Plank.) பலதைபரவுத 
ல், மச்சிடுதல். 

Planch'ing, s. பலகைப saws ora ff 
OF, பலகைப்பா. 

Plane, s. வுளி, இழைப்புளி. 
as surface, தட்டு, பரப்பு, பரவை, 
சமம், ஒப்பம். 

Plane, ». a. £வுதல், இழைத்தல். 
Planer, s. £ஜளியாலிழைப்பவன், ¢ 

வுவோன். 
Plan’et, s. @reib. 

secondary, உபக்கிரகம். 
daily motion of, புத்தி, தினக்கிரக 
சாரம், தைனகதி 
diurnal revolution of, னபிரமாண 
ம், தினபிரகமனம், தைனாவர்த்தம். 
malignant effects of, தரகப்பிழை, 
கிரகப்பழி, Gre Fa or. 
time from rising to setting, பகல, ப 
கல்மானம். 
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| Plan’et-a-ry, a. வக்ச்திற்குரிய் இரக 
ப்போங்கான. 
system, Sரகமண்டலம், பொக 2306. 

Plan'et-struck, s. Arகத்தினாலிடியுண் 
ட, Pras Denon gue. 

Pla-nim'e-try, s. அளவைச்சாத்திரம், நி 
லஅளவை, 

Plan'ish, v. a. ஒப்பமாய்ச்சீவுதல், மெ 
ருக்கொடுத்தல். 

Plank, s. sனத்தயலகை, தடித்தபலகை., 
of a boat or ship, வங்கப்பலகை. 

Plank, v. a4. பலகைபரவுதல், மச்சுப்ப 

ரவுதல். 
Plan'ner, 3. யேோரசனைகாரன், காரியங் 

குறிப்போன், உத்தேஜ, சட்டங்கட் 
டுவோன். 

Pla'no-con'cave, a. அகங்குடைவும்புற 
ங்கவிவுமான. 

Pla'no-con’ic-al, a. ஓர்பக்கஞ்ச. மத 
Pla'no-con'vex, ளமும்ஒர்பக்கம் 

புறவளைவுத்தள முழுள்ள. 
Plant, s. பயிர், காற்று, பூண்டு, பூடு. 
Plant, v. a. ஊன்றுதல், GOs, மாட்டு 

தல். 
a colony, குடிகாட்டிதல், குடியேற் 

அதல். 
plants, srரற்றுநடுதல். 
seeds, &c., தாழ்த்தல், புதைத்தல், பா 

ase, வித்தல். 
Plantain, s. வாழை, கதலி, அரம்பை. 

fruit, வாழைப்பழம், கதலிக்கனி. 
end of a, முள். 

Plant-a'tion, s. தேர்ப்பு, தோட்டம், 
கொல்லை, புனம். 
as settlement, வர்தேறுகு டி. 

Plant’er, s. இருஷதிகரன், பயிர்ச்செம் 
கைக்காரன். 

Plant'ing, s. கடிகை, நாட்டுகை. 
Plash, s. தப்புத்தண்ணீர், நிலைநீர். 
Plash, v. சலசலத்தல், இளைகளைவளைத் 

அக்கட்தெல். 
Plash’y, @. ஈரமான, தப்புத்தண்ணீறா 

ள்ள. 
Plasm, s. ௧௬. 
Plis'ter, s. சாந்து, பூச்சு. 

for a sore, சேர்வை, பற்று. 

fine plaster, sற்சாந்து, அரைசார்து, 
to put on a plaster, அப்புதல், 
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Plis'ter, v. a. பூசுதல், தடவுதல், மெழு 

குதல், தற்றுதல். 
a wall, சாக்துபூசுதல், அப்புதல். 

over or palliate, பூசிமெழுகுதல், பூசு 
தல், மறைத்தல். 

Plis'ter-er, s. சண்ணாம்புபூசுவோன். 
a palliater, பூசமறைப்போன். 

Plis'ter-ing, s. பூசுகை, தடவுகை, மெ 
ழுகுகை, மறைக்கை, தற்றுகை. 

Plas'tic, a. உருவாக்கத்தக்க, அங்கள் 
சொரூபிக்கத்தக்க, வனையத்தக்க. 

Plat, s. தட்டு, தட்டம. 
of ground, தோட்டம், பாத்தி, துண் 
டு, கொல்லை, வரப்புள். 

Plat, v. a. பின்னுதல், இழைத்தல், தெ 
ற்றுதல், முடைதல், நெய்தல், 
a cadjan, கிடுகு பின்னுதல், பன்னாங் 
குபின்னுதல், பன்னாங்குமுடைதல். 
a cord, கயிறுபின்னுதல். 

Plate, s. தட்டம்; பீங்கான், தகடு, ண் 
ணம், விசளை, வட்டா, தாலம், 
as a timber, வளை, வாரை, உத்திரம். 
as prize, &c., பந்தயம்,ஒஓட்டம், பொ 
ன்வெள்ளித்தட்டுமுட்கெள். 

Plate, v. a. தகடுபோடுதல், தகறெத்து 
தல். 

Plat'en, s. அச்சடிக்குஞ்குத்திரத்தினடி 
தீதட்ு, 

Platform, s. மேடை, பீடம், கோர்க்கா 
லி, வேதிகை, அட்டாலை. 
as terrace, நிலாமுற்றம், மேல்மச்சு. 
in theology, சமையாசாரசட்டம். 

Plat’i-na, s. (see Platinum.) ஏஒர்லோ 
கம். 

Plat'ing, s. sAதமிடுசை, முலாமிடுகை. 
Plat'i-num, s. ஒர்லோகம், 
Pla-toon’, s. சேனையிலொருபகுதி, ப 

தாதியினொருபகுதி. 
Plat'ter, s. e119, தாலம், உண்கலம், 

தட்டம், பாசனம். 

as one who plats, பன்னக்காரன், 
பின்னற்காரன். 

Platting, s. பன்னவேலை, பின்னல்வே 
லை. 

Plaud’it, s. புகழ்ச்சி, ததி, வாழ்த்து. 
Plaud’it-o-ry, a. jுsழுகிற, அதிக்றெ. 
Plaus-i-bil’i-ty, s. போலித்தனம், பேடு 

சம், போசக்கை. 
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Plaus'i-ble, a. புறக்கரட்யொன, போ 
லித்தோற்றமான, ஈம்பத்தக்க, புகழத் 
தக்க, புறத்தோற்றமான. 

Plaus'i-ble-ness, s. போலித்தனம், போ 
சக்கை, புறத்தொற்றம், வேஷம். 

Plaus’i-bly, adv. போலியாய், போசக் 
கையாய், புறத்தோற்றமாய். 

Plau'sive, a. புsமுAன்ற, சர்ச்திக்கின்ற. 
Play, s. விளையாட்டு ஆடல், ஆட்டம், 

வினேதம், களியாட்டு, 
dramatic, அ௮பி௫யம், பரதம். 
false play, சள்ளவிளையாட்டு, 
fair play, நிதானவிளையாட்டு, 

Play, v. SarwiOsa, ஆதெல். 
amorously, தனகுதல், சருவுதல், கோ 

ட்டாலைகொள்ளுதல். 
merrily, செல்லங்கொஞ்சுதல், கோ 

தாட்டுதல், கொண்டாட்ட ம்பண்ணு 
தல், களியாதெல். 
off, ரெமித்தல், லெம்பஞ்செய்தல். 
tricks, சபடஞ்செய்தல், கள்ளம்பண் 
DSN, கரவுசெய்தல். 
tricks as a conjurer, sகண்கட்தெல், 
வித்தைவிளையாதெல், திட்டிதம்பித் 
தல், செப்படிவித்தையாடல். 
truant, &c., படிக்கக்கள்ளம்பண்ணு 

தல், ண்டும். 
With, கைச்சரசம்பண்ணுதல். 

the man, தைரியங்காட்டுதல், வீரங் 

காட்தெல், ஆண்மைகாட்டதெல். + 
the fool with one, கோட்டாலைபண் 

ணுதல், மாறாட்டம்பண்ணுதல். 
& comedy, sாட கம்விளையாடுதல், நடி 
தீதல், வாசாப்பாடுதெல். 

a flute, &c., கழலூதுதல். 

a stringed instrument, வrAத்தல், இ 

யக்குதல், கொளுத்துதல். 

at bugbear, <ஊமாண்டிவிளையாடுதவ். 
at even and odd, ஒற்றையிரட்டை 

பிடித்தல். 
at games of chance, குதாதெல், சீட் 

டுப்பொகததெல். 
at leapfrog, தாண்டுதல், கவடடிப்பா 

ய்தல். 
at marbles, சுண்டிவிளையாடுதல், தா 
யம்போடுதெல். 
at prison bars, பரக யொடுதல். 
on the stage, கூத்தாடதெல். 
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on words, சத்திரம்பேசுதல். 
at hide and seek, ஒளித்துவிளையாடி 
தல், மறைந்துவிளையாகெல். 
as jest, UP overs se. 
the buffoon, கேலிபண்ணுதல், கோ 
மாள ம்பண்ணுதல். 
chess, சதுரங்கம்விளையாடுதல், சொ 
க்கட்டான்விளையாடுதல். 

Play'-day, s. விளையாட்டுநாள். 
Play'er, s. அபிநயன், கூத்தன், கூத்தா 

டி, குதுவிளையாடுவோன். 
on instruments, வரப்பவன், பா 
ணன், இயற்றுவோன், குயிலுவன். 

Play'fel-low, s. விளையாட்டுத்தோழன். 
Play'-ful, a. விளையாட்டான. 
Play’ful-ness, s. விளையாட்டுத்தனம், 

விளையாட்டுிக்குணம், கேலிக்குணம். 
Play’-house, s. அபிரயசாலை, நாடகசா 

லை, கூத்துமால், கூத்துக்களரி, 
Playmate, s. விளையாட்ட்ெதோழன். 
Plaything, s. விளையரட்டுடைமை, வி 

ளையாட்டுக்கருவி, சுசலம். 
Playwright, s. விளையாட்டுடைமையு 

ண்டாக்குவோன், சசுலகாரன். 
Plea, s. நியாயம், முறைப்பாடு, வழக்கு. 
Plead, ». a. எடுத்துப்பேசுதல், நியாய 

ஞுசொல்லுதல், வழக்காடுதல். 
against in law, எதிர்த்துப்பேசுதல், 

பிரதிவாதித்தல், எதிருத்தரித்தல், 
for, பரிந்துபேசுதல், நியாயமுத்தரி 
S50, விண்ணப்பஞ்செய்தல். 
in court, லழக்காடதெல், நியாயங்கா 
ட்தேல், ஈடுச்சொல்லுதல். 

Pléad'a-ble, a. நியாயஞுசொல்லக்கூடி 
ய, பரிந்துபேசுதிற, 

Pléad'er, s. கயொயவாதி, நியாயதுரந்த 
ரன்; பரிந்துபேசவோன். 

Pléad’ing, s. வேண்டுமை, மன்றாட்டம். 
in law, ஈடுநியாயம், நடுநீதி. 

Pleas’ant, a. சகமுள்ள,சவுக்கெயமுள்ள, 
சர்தோஷமுள்ள, இன்பமுள்ள, இத 
மான, சீராட்டான, களிப்பான, இர 
ம்மியமான, இதமுள்ள. 
disposition, குளிர்க்தமனம், குளிர்ம் 
தகுணம், சற்குணம். 
face, செந்தளிப்பானமுகம், 
place, செந்தளிப்பானவிடம், சோக 

் ரியஸ்தலம், செளக்கியஸ்தலம். 
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smell, கல்லமணம், சுகந்தம். 
talk, ஈயந்தபேச்சு, மதுரவார்த்தை, ௩ 
யச்சொல், இன்சொல், மாதுரியம். 
1௦ the ear, இன்னிசையான். 
to the taste, உருகயயொன, இரசமான, 
சுவையுள்ள, இனிப்பாள. 

Pleas'ant-ly, adv. இதமாய், wHpEA 
wun, இன்பமாய், இங்கிதமாய், soft 
ப்பாய், மாதுரியமாய். 

Pleas'ant-ness, s. சந்தோவகம், இனி 
மை, இன்பம், சீராட்டு, இதம். 

Pleas'ant-ry, 8. மதிழ்ச்சியுள்ளசம்பா 
QL Cor, மாதுரசல்லாபம். 

Please, v.a. பிரியப்படுத்துதல், உவப் 
பாக்குதல், பிரீதிபண்ணுதல். 

Pléase,o.n. பிரியங்கொள்ளுதல், ஒம்படு 
தல், சம்மதித்தல், இரம்மியப்படுதல் . 
to be pleased, உவத்தல், நயத்தல், பிறி 
யப்படுதல், பிரீதியாதல். 

Pléas’er, s. பிரியப்படுத்துவோன். 
Pléas’ing, a. இன்பமான, உவப்பான, 

நயமான, பிரியமான, இங்கதெமான,; 
இன்னிசையான. 

Pleas'ing-ness, s. இன்பத்தைக்கொடுக் 
குர்தன்மை, மாதுரியம். 

Pleas'ur-a-ble, a. பிரியப்படுத்தத்தக்க, 
இன்பங்கொடுக்கநறெ, மதுரிப்பிக்கிற. 

Pleas'ur-a-ble-ness, 8. பிரியப்படுத்துர் 
தன்மை, மதிழ்ச்சியொக்குந்தன்மை. 

Pleas'ur-a-bly, adv. பிரியமாய், உவப் 
பாய், சந்தோஷமாய், களிப்பாய், இ 
ன்பமாய், மகிழ்ச்சியாய். 

Pleas'ure, s. இன்பம், சந்தோஷம், உவ 
ப்பு; வைபோகம், பிரீதி, 
as will, சம்மதி, பிரியம். 
of deity, திருவுளம். 
ofagreatperson,த்தம்,மனம்,சம்மதி’ 
according to one’s pleasure, ஏற்றப 

ஓ, எத்தத்தின்படி; பிரியத்தின்படி ; 
இஷ்டப்படி. 

Pleas‘ure-ground, s. வி’ளையாட்டுக்கள 
ரி, களியாட்டுக்களம். 

Ple-bé'ian, 3.@ டியானவன், நாட்டான்- 
Ple-bé’ian, a. பிரசைக்கடுத்த. 
Pledge, s. அடைவு; ஈட, அடைமான 

ம்; பிணை, பிரதிபாவிகம். 
Pledge, v.a. அடகுவைத்தல், ஈடுவை 

த்தல், பதில்வைத்தல். 
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to give security, உத்தரவாதம்பண் 
ணுதல், பொருத்தமெழு.ததல். 
to vow, நெருதல், சங்கற்பித்தல். 
one’s word, வாக்குச்சொல்லுதல், ௨ 
அதிசொல்லுதல், சபதங்கூறுதல். 

Pledg-ee', s. அடகுவாங்கிறவன், ஈடு 
பெற்றோன்,அடைமானம்பெற்றவன். 

Pledg'er, s. அடlகுவைத்தவன்; அடகு 
காரன், ஈடவைப்போன். 

Pledy'et, s. இரணங்களுக்டிடும்பற்று. 
Pié'ia-dés, ANSE, கார்த்திகை 
Ple'iads, தை ன் 
Ple'na-ri-ly, adv. கிறைவாய், பூரணமா 

ய்; திருத்தியாய், இரம்மியமாய். 
Ple'na-ri-ness, 8. Sிறைவு, பூரணம். 
Ple'na-ry, a. நிறைவுள்ள, பூரணமான, 

திருத்தியான, இரம்மியமான. 
Plen-i-lu'na-ry, a. பூரணசர்திரனுக்கடு 

தீத. 
Ple-nip’o-tence, s. சருவவல்லபம், பூர 

ணசத்தி, பூரணதத்துவம். 
Ple-nip‘o-tent, a. sா।mாபதித்துவமான, 

பூரணதத்துவழமுள்ள. 

Plen-i-po-ten'tia-ry, s. sானாபதி, 
தன், பிரதிசாரகன். 

Ple'nist, s. சமஸ்தமுஞ்சடமென்னும் 
வாதி, வஸ்துவில்லாஇடயில்லைஎன் 
போன். 

Plen'i-tude, s. பூரணம், நிறைவு, சமசி, 
சமசை, சமர்த்தி, பூர்த்தி. 

Plen'te-ous, a. Aரளான, ஏராளமான, 
செழிப்பான, மிகுதியான. 

Plen'te-ous-ly, adv. மிகுதியாய், தரளா 
ய், ஏராளமாய், பூர்த்தியாய். 

Plen'te-ous-ness, s. மிகுதி, திரள், செ 
ழிப்பு, பூரணம், பூர்த்தி. 

Plen'ti-ful, a. செழிப்பான, கயமான, 
திரளான, மிகுதியான. 
harvest, sல்லவிளைவு, அதிவிளைவு. 
rain, ஈல்லமழை, செழித்தமமழை. 
to be plentiful, செழித்தல், நிறைதல். 

Plen'ti-ful-ly, adv. நிறைவாய், பூரண 
மாய், திருத்தியாய். 

Plen'ti-ful-ness, s. பூரணமுடைமை, 
செழிப்புடைமை, பூர்த்தி 

Plen'ty, 8. பூரணம், நிறைவு, AGH, ௮ 
திகம், ஏராளம், பூர்த்தி... | 

Ple'o-nasm,s.மிமிசை,மிகைபடக்கூறல் 
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Ple-o-nas tic, 4 ue மி 
Ple-o-nas'tic-al, கைபாளெள். 
Pleth'o-ra, s. இரத்தக்கனப்பு, இரத்தக் 

கதிப்பு, கிணரீர்மிகுப்பு, கொழுப்பு. 
Pleth'o-ric, a. இரத்தக்கனப்பான. 

Pleth'o-ry, s. இரத்தக்கனப்பு, SMFES 
னப்பு, சரீரக்கொழுப்பு. 

Pled'ra, s. ஐரையீரலைச்சூழ்ம்துடெக்கு 
ஞ்சவ்வு. 

Pled'ri-sy, 8. சுவாதம், சுவாதக்குத்து, 

பாரிசரோய், ஈரற்குழிரோ, நெஞ்சு 
Con, சுவாசரோய். 

Pleu-rit'ic, a. சுவாதத்துக்கடுத்த, சுவா 

தத்துக்குரிய. 
Pli-a-bil'i-ty, s. வளையத்தக்கது, வசை 

யத்தககது, பதப்படுத்தத்தக்கது, படி 
யத்தக்கது, இசையத்தக்க அ. 

Pli'a-ble, a. வளையத்தக்க, சாயத்தக்க, 
எடபெடத்தக்க, இணங்கத்தக்க, பதிய 
GSES, வசையத்தக்க, படியத்தக்க. 

Pli‘a-ble-ness, a torus SEE SOT 
Pli/ant-ness, ‘ மை, . எடெபடுந்தன் 

மை, FIL] ESOT SOW. 
Pli'an-cy, s. சாய்மானம், மனச்சாய்வு, 

வசைவு; இளக்கம். 
Ph'ant, a. வளையத்தக்க, பதமையுள்ள, 

இணங்கத்தக்க, பதியத்தக்க. 
earth, வனையத்தக்கமண். 

Pli-ca/tion, s. மஈ௭ப்பு, மடக்கு. 
Pliers, s. FaGoG, சாவணம், இட 
ச, wi NOES). 

Plight, s. ASG, இலம்பை, தொல்லை, 
தொந்தரை, அபாயம். 
pledge, 9 G, உடன்பாட்கெகுறி, 

Plight, v. 4. அடகுவைத்தல், ஈடுவைத் 
தல், வாக்குக்கொடுத்தல். 

Plight'er, s. ஈுவைப்போன், வாக்குக் 
கசகொடப்போன். 

Plinth, s. தம்பயாதம், குழிகாட்டுக்க 
ல், கம்பம்நாட்டுங்கல். 

Plod, vn உழைத்தல், பிரயாசப்படு 
தல், வருந்திச்செய்தல், 

Plod'der, s. உழைப்பாளி, பிரயாூ. 
Plod'ding, s. ur@, பிரயாசம், வருத்தம். 
Plot, s. உபாயம், தந்திரம், ௪தி 

of ground, தோட்டம், பாத்தி. 
malignant, படாவஞ்சனம், துர்யோ 
சனை, சதி, சர்ப்பனை. 
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Plot, v. திமைக்கொத்துக்கொள்ளுதல், 
அர்யோசனைபண்ணுதல், புனைசருட்' 
டுச்செய்தல், சதியோசனைசெய்தல். ' 
to contrive, சட்டங்கட்டுதல். 
one’s ruin, வகைதேடுதல், அபாயம் 
தேடுதல், சதிசெய்யத்தேடல். 

Plot'ter, s. FசAியோசனைகாரன்,அர்யோ 
சனைகாரன், அபாயக்காரன். 

Plough, உழுபடை, கலப்பை, ஏ 
Plow, ee அலம், கோஞ்சில், ௧ 

லனை, நாஞ்சில். 
Plough, ». a. உழுதல், இருஷித்தல். 

lightly, தாங்கியுழுதல். 
Plough'boy, ப ல் ஏர் 
Plow'boy, செலுத்தவோன் 
Plow'hand-le, 

Plough’hand-le, 5 மேழி 
Plough'ing, . உழவு, (pans, ௫ 
Plow'ing, oe ie வேளாண்மை. 
Plough'men, F ப்ர மள்ளர், மே 
Plow'men, ‘" § தியர், பூவைசியர், ம 

ருதநிலமாக்கள்; கிருஷிகர், வேளா 
ளர், களமர், Apert, தொழுவர். 

Plough'share, ea ie 
Plow'share, 2 சிறுத் 
Plov’er, s. பவளக்காலி. 
Pluck, s. ஈரற்குலை. 
Pluck, v. a. பறிச்தல், பிஙெகுதல், ஆய் 

தல், கவர்தல், கொய்தல். 
to eradicate, Aிருமூலமாக்குதல். 
with the nails or fingers, Sள்ளுதல், 
அள்ளுதல், நிமிண்டுதல். 

Pluck’ing, s. பறிப்பு, பிடுங்குகை, ஆ 
ய்வு, கொய்வு. 

Plug, 8. குச்சு, அடைப்பு. 
Plug, v. a. அடைத்தல். 
Plum, s. ஒர்பழம். 

dried grapes, தராட்சப்பழவற்றல். 
in number, பத்திலட்சம்ரூபா. 

Plumage, s. இறகு, அவி, கலாபி, தோ 
கை. 

Plumb, s. தக்குறூற்குண்டு, வடிகல். 
Plumb, ». a. நிறுதிட்டமறிதல், நிறுட் 

டம்பார்த்தல், ஆழம்பார்த்தல், விழு 
அவிட்டுப்பார்த்தல். 

Plumb, adv. Aிறுதட்டமாய், செங்குத் 
தாய், சடுதியாய், திடீரென. 

Plum=ha’go, s. sாரீயம், 
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Plumb’er, s. ஈrயவேலைகாரன. 

Plumb'-line, s. தூக்குநூல், விழுது, வி 
டுது, நேரறிநூல். 

Plum'-cake, s. பழவர்க்கம்னட் டியபூரி 
கை. 

Plime, s. வெடிவால், இறகுச்செண்டு. 
prize of contest, வெற்றிச்செண்டு. : 
as pride, செருக்கு,பெருமை, அகங் 
காரம், மமதை. 

Plime, ». a. இறகுகோதுதல். 
to boast, பெருமைபாராட்கதெல், மே 
ன்மைபாராட்டுதெல். 
to strip off, இறகுரித்தல். 

Plu-mig’er-ous, a. இறகுள்ள. 
Plum'met, s. விழுதுக்கல்லு, SESH 

ற்குண்டு, வடிகல். 
Plu-mos'i-ty, s. இறகுடைமை. 

Plu'mous, a. இறகுள்ள, இறகுபொரு 
ந்திய, இறகுபோன்ற. 

Plump, s. (see Clump.) கூட்டம், தி 
ரள், மொய்ப்பு. 
of trees, தொப்பு, சோலை. 

Plump, v. தெளிவித்தல், சொழுப்பாக் 

குதல், வீங்குதல். 
to be plump, கொழுத்தல், தளதளத் 
தல்,நெய்த்தல்,தசைத்தல், விம்முதல். 

Plump, a. தெளிவான, ல், 
தசைத்த, ரெய்ப்பான. 
a plump lie, கசொழுத்தபொய், சுத்த 
பொய், படுபொய், தீர்ந்கபொய். 

Plump, adv. சடுதியாய், பொட்டென. 
Plump'ly, adv. கூச்சமின்றி, தெளிவா 

ய், தீர்க்கமாய், கண்டிப்பாய். 
Plump’ ness, 5. தெளிவு, பொலிவு, பொ 

ம்மல், கொழுப்பு. 
Plum-pud'ding, s. பழவர்க்கமூட்டியபி 

ட்டு, ரீரிலவெந்தபழவர்க்கபூரிகை. 
Plump'y, a. கொழுத்த, தசையான. 
Plum'-tree, s. ஓர்மரம். 

Plim'y, a. இறகுமுளைத்த, இறகுள்ள, 
அவியுள்ள. 

| Plun’der, s. கொள்ளை, களவு; திருட்6ு, 

குறை, பறிப்பு, பறி. 
as prey, இரை, உண. 

Plun'der, v. a. கொள்ளையால், திருடு. 
தல்,கவர்தல்,குறையாடுதல் பறித்தல். 
to be plundered; பறிகொடுத்தல், கள 
வுகொடுத்தல், கொள்ளைகொடுத்தல் . 
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Plun'der-er, s. கொள்ளைக்காரன், சூ 
றைக்காரன், கள்வன், பறிகாரன். 

Plunge, s. தாழ்வு, புதைவு, அமிழ்வு, 
தோய்வு. 
of a beast, பரய்ந்துபுதைகை, wale 
அதழைகை. 

Plunge, ». a. அமிழ்த்துதல், ஆழ்த்தல், 
தாழத்தல், தோய்த்தல், அவைத்தல், 

அமுக்குதல். 
as thrust, பாய்ச்சுதல். 

Plunge, v. n. அமிழ்ந்துதல், ஆழ்தல், கு 

தஇத்துவிழுதல், தாழ்தல், தோய்தல், ப 
டிதல். 
as a beast, பாய்ந்துவிமுதல். 

Plung’er, s. fீருட்படிபவன், குளிகார் 
ன், சுழியோடுபவன். 
as cylinder or piston, உலக்கை. 

Plunk’et, s. sீலநிறம். 
Plu-per'fect, s. (see Tense.) இறந்தகீா 

லந்தழீஇயசெல்காலம். 
Plural, a. பல, ஒன்றற்கதிகப்பட்ட. 

in grammar, பன்மை, பன்மையெண். 
Pla'ral-ist, s. பலவ ருமானங்களையுடை 

TE 
Plu-ral'i-ty, s. அனேகம், பன்மை. 
Plua'ral-ly, adv. பன்மையாய். 
Plus, s. கூட்டற்குறி, அஃது +. 
Plush, s. sம்பளிப்புடைவை. 
Plu'vi-al, மழையுள்ள, ஈரமான, ௩ 
Plu'vi-ous, ல்க &Aa Ter. 

Pit-vi-am’e-ter, s. லழ்மழையளக்குங்க 
ருவி. 

Ply, s. மடிப்பு, வளைவு. 
Ply, ». a. பிரயாசப்பட்டுச்செய்தல், மு 

யற்சிப்படுத்துதல், உளுற்றுதல், சாக் 
தஇிரதையாய்ஈடப்பித்தல், தூண்கெல். 

Ply, ». ௩. இணங்குதல், முயற்சிப்படெ 
ல், சக்கிரம்போதல், சம்மதித்தல். 

Pnet-mat’ic, ‘ பரமாணுமுறைக்க 
Pneu-mat’ic-al, ree டுத்த, பரமாணுச்சா 

தீதிரத்துக்கடுத்த, வாயுவித்தைக்கடுத்த. 
Pnei-mat’ics, s. பரமாணுசாத்திரம், வா 

யுவித்தியை. 
in chemistry, இரவவித்தியை. 
in the schools, இத்துவித்தியை. 

Pned-ma-tol'o-gy, s. வாயுமுதலியவை 

அறிதூல். 
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Pnei-mon'ic, s. சவாதரோய்மருரது. 
Pned-mon'ic, a. சுவாதமோய்க்கடுத்த, 

அரைகஈாலுக்கடுத்த, சுவாசகாசத்துக்ச 

டுத்த. 

Pned-mo-nitis, s. சுவாசகாசம், கோ 
ழை, நெஞ்சடைவாதம். 

Poach, ». a. அவித்தல், புழுக்குதல், நை 
கொதிப்பகெதுதல். 
in the mud, புதைத்தல். 
to steal, Aருதெல். 
as stab, குற்றுதல், பாய்ச்சுதல். 

Poach’er, s. ருடன், களவாணி, சோ 
ரன், திருவெது. 

Poach’y, a. ஈரமான, சகதியுள்ள, சதக் 
கலான, கெதுப்புள்ள. 

Pock, s. கொப்புளம். 
mark, தழும்பு, காயம். 

Pock’et, s. சட்டைச்சாக்கு, யை, மடி. 

book, ம௭ப்பெட்டி, wig wens. 
வன சறுகண்ணாடி. 
hole, சாக்கின்வாய். 

expense, அற்றைச்செலவு. 
Pock'et, ». a. சாச்கிவிடுதல், சாக்கிலே 

பொடுதல், மடியிலிடுதல். 
Pock'y, a. வைகுரித்தழும்புள்ள. 
Pod, s. ஓட, தோல், கோது. 

with the seed, நெற்று, 

Po-dag’ric, இடுப்புவாதத்துக்க 
Po-dag’ tical, “ a. ¢ OSs, சந்துவாதமு 

ள்ள, வாதப்பிடிப்புள்ள. 
Podge, s. சகதி, தப்புத்தண்ணீர், Cen 

ger, செதுப்பு£ீர். 
Po'em, s. பாட்டு, கவிதை, பிரபந்தம், 

மெய்யன் ள் கவி. 
Po’e-sy, 8. பரவன்மை, புலமைத்திறம், 

கவிவன்மை. 
Po'et, s. புலவன், கலிராயன், ஆசிரிய 

ன், கலைஞன்; கவிஞன், பாவொன், 
வித்துவான், கவிவாணன், விற்பன 
னன், கவிவல்லோன். 

Po'et-as-ter, s. புன் புலவன், கண்ட AS 
திப்புலவன், அற்பகவிஞன். 

Po'et-ess, s. புலமையாட்டி, பாவொள், 
கவிவல்லவள். 

Po-et'ic, a. செய்யுட்போங்கான, செய் 
யுளுக்கதெத. 

usage or style, செய்யுள்வழக்கு, செ 
ய்யுட்போக்கு, செய்யுள்கடை. 
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word, செய்யுட்சொல். 

Po-et'ic-al, a. யாப்புக்கடுத்த, செய்யு 
ட்போங்கான, புலமைக்கடுத்த. 

Po-et'ic-al-ly, adv. புலமையாய். 
Po-et'ics, s. செய்யுளிலக்கணம், யாப்பி 

லக்கணம். 
Po'et-ize, v.n. செய்யுட்செய்தல், கவி 

சொல்லுதல், பாகதெல். 
Po'et-lau're-ate, 8. இராசகவிராயன், இ 

ராசவாசற்புலவன். 
Po'et-ry, s. செய்யுள், பாட், புலமை, 

கவி, பனுவல், தூக்கு. 
a line, gi. 
a verse of, sal, பாட்டு, 
art of, பாட்டியல், செய்யுளியல், யா 
ப்பிலக்கணம். 

Poign'an-cy, 8. உறைப்பு, காரம், எரிப் 
பு, கூர்மை, வேகம், தாக்கம். 

Poign’ant, a. உறைப்பான,காரமுள்ள, 
கடுமைன, வேகமான, கூர்மையான. 

Poign'ant-ly, adv. கூர்மையாய், உறை 
ப்பாய், கார்ப்பாய். 

Point, s. தனி, கூர், முனை, அக்கரம். 
of the compass, திக்கு, திசை. 
of the finger, ரல்நுனி. 
of a needle, ஊசமுனை, ஊதசிெறுதி, சூ 

சிகாக்கிரம். 
of a knife, sத்திமுனை. 
as aim, இலக்கு, ரோக்கம், குறிப்பு. 
as degree, @%v, படி. 
as dot, குற்று, புள்ளி. 
as exact place, தானம், நிலையம், 
as subject, amu. 
to be at the point of, தறுவாயில்நிற் 
றல், தறுவாயிலிருத்தல். 

Point, v. கூராக்குதில், திட்தெல். 
te direct, sாட்டததெல், காண்பித்தல், 

குறித்தல், இலக்கொட்டுதல், 
& ஏய, இலக்குப்பிடித்தல். 
out, தெரிவித்தல், சுட்டிக்காட்டல். 
as punctuate, சர்க்கமிடுதல், 
with the fingers, வlிரலாற்சுட்தெல். 
in discourse, குறித்துச்சொல்லுதல். 
to be pointed, கூருதல். 

Point'al, s. அல்வித்தாள். 
Point'-blank, adv. நேராய், இலக்காய். 

Point'ed, a. கூரான, அதியொருர்திய, 
முனையுள்ள. 
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discourse, உறைப்பானபேச்சு, கார் 
ப்புள்ளபேச்சு, தாக்கத்தக்கபேச்சு. 

Point'ed-ly, adv, கூராய், தைக்கத்தக்க 
தாய், தாக்கத்தக்கதாய், படத்தக்கதா 
ய், ரேரோய். 

Point'ed-ness, s. babel 
Point'el, s. மொட்டு, குமிழ். 
Point’er, s. சட்டுக்கோல், கடிசாரவூச. 

a hunting dog, வேட்டைநாய், 2 
சி. 

Point'less, 4. Aதியற்ற, கூரற்ற, 
Poise, 8. பாரம், நிறை, சமநிறை, 
Poise, ». a. சமப்படுத்துதல், நிறுத்தல், 

அக்திப்பார்த்தல். 
Pois'ed, a. சமமான, சரியான. 
Pois'on, 8. sSச௬, அலம், காளம். 

of reptiles, வம். 
Pois'on, v. a. sஞ்சுபோடுதல், நஞ்சிடு 

தல், நஞ்சகுட்டுதெல். 
poisoned weapon, sஞ்சுபாய்ச்சப்ப 
ட்டவாயுதம். 
as snake bite, Saga Fam@se. 

Pois'on-er, s. 6@AOCarer, ஈஞ்சூ 
ட்டி. 

Pois'on-ful, a. விஷம்நிறைந்த, ஈஞ்சுநி 
றைந்த, காளமுள்ள. 

Pois'on-ous, a. sS்சுள்ள, விஷமுள்ள. 
Pois'on-ous-ly, adv. sSஞ்சாய், விஷமா 

ய, காளமாய். 
Pois'on-ous-ness, 8. sஈSசடைமை. 

Poke, s. சட்டைச்சாக்கு, பை. 
as a weed, sஞசுப்பூண்டு, 

Poke, v. a. தள்ளுதல், தூண்டுதல், மு 
L_ Oso. 

Pok’er, s. (for a lamp.) grawO@Fe, 
தூண்டுகோல். 
blacksmiths, சட்டுக்கோல், உலையா 
ணிக்கோல். 

Po'lar, a. அருவத்துக்கேற்ற, முனைக்க 
டுத்த. 

Pol'ar-chy, s. பல்லோர்அரசாட் சி, பல் 
லோர்துரைத்தனம். 

Po-lar'i-ty, s. சலபொருள்களைவாங்க 
வும்உந்தவுங்கூடியசத்தி. 

Pole'-star, s. தருவ௩ட் சத்திரம். 
Pole’, s. கம்பி, மெல்லியமரம். 

in astronomy, அருவம். 



POL 

south, தக்கணதுருவம், பூச்சக்கரத்தி 
ன்தென்முனை. 
north, உத்தரதுருவம், பூச்சக்கரத்தி 
ன்வடமுனை. 

a measure, ஒரளவு; ௮அஃதுபதினொரு 
முழங்கொண்டது. 
a measuring rod, அளவுகோல். 
a square of land, பதினொருசதுரமு 

Lessons 
a small limbless tree, w7é@ara, க 
ம்பு. 

dancer, கம்பங்கூத்தாடி,; கழாய்க்கூ 
த்தன், வேளம்பன். 
of fortune, அrரசாணிக்கால். 
of rope dancers, sம்பம். 
for the shoulders, sரத்த।டி., காமரம். 

Pole, v. a. தொணிதாங்குதல், காத்தண் 
டிடுதல், மரக்கோலிதெல். 
betel, yams, &c., கொளுகெரம்பு 

கொடுத்தல், கால்நடதெல். 
Pole'cat, s. மwrsாய். 
Po-lem‘ic, s. விவாதி, சமயவாதி, தருக் 

தி, வாதி, தருக்கசாலி. 
Po-lem’ic, தருக்கமான, சமயவா 

Po-lem’ic-al, தமுள்ள, விவாதழமு 
ள்ள. 

Po-lice’, s. ஊர்க்காவல், ஊராராய்ச்சி. 
Po-lice’-of'fi-cers, s. ஊர்காவற்காரர, 

ஊர்ச்கண்காணிகள், ஊரதிகாரிகள். 
Pol'i-cy, s. அரசமுறை, இராச்சயெவிதி. 

stratagem, தந்திரம், உபாயம். 
prudence, புத்தி; யூகம். 

Polish, s. துலக்கம், மினுக்கம், ஒப்பம், 

சீர்மை, மிருது, மெருகு. 
as refinement, sரகரீகம், பாங்கு. 

given to plaster, மvணியாசம், மணி 
யாசிக்கட்டை. 

Pol'ish, v. a. அலக்குதல், மினுக்குதல், 

விளக்குதல், மிருதிதெல், அழுத்துத 

ல், ஒப்பஞ்செய்தல்மெருகிடுதல். 
to refine, sாகரீகமாய்நடத்துதல். 

furniture, &c., தனரக்குதல். 

gems, வேக டஞ்செய்தல். 
by planing, asa, மெருகிடுதல். 
by rubbing, - மினுக்குதல், தேய்த்தல். 
with a file, அராவுதல். 

Pol'ish-a-ble, a. மினுக்கப்படத்தக்க, 
அலச்கப்படக்கூடிய. 
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Pol'ish-ed, a. துலக்கமான, £ர்திருந்தி 
ன, சீர்மையான. 
man, தேர்க்தோன், நாகரீகன், ௪து 
ரன், அறிஞன். 
manners, 74/6, உபசாரம், சதுர 
ப்பாடு, கருமாடகம். 

Pol'ish-er, s. அழுத்துவோன், மினுக்கு 
வோன், மெருகிடுவொன். 

Po-lite’, a. மரியாதையுள்ள, உபசாரமு 
ள்ள, சீர்திருந்தின, நாகரீகமான, ௪ 
அரப்பாடான. 
language, உபசாரவாக்கு, ஈயவசன 
ம்; மதுரவாக்கியம். 
person, உப சாரி, ஈாகரீகன், சதுரன். 

Po-lite'ly, adv. மரியாதையாய், நன்மா 
திரியாய், சிறப்பாய். 

Po-lite’ness,s. ஆசாரம், மரியாதை, உப 
சரணை, உபசாரம், நாகரீகம், பாங்கு. 

Pol'i-tic, a. புத்தியுள்ள, ஆராய்வுள்ள , 
உபாயமான, சுமதியுள்ள. 

Po-lit'ic-al, a. இராசாங்கத்துக்கடுத்த, 

குடிசனத்துக்கடுத்த. 
adviser, மந்திரி, அமைச்சன். 
affairs, இராசகாரியம். 
distraction, ஊர்க்குழப்பம். 

Po-lit'ic-al-ly, adv. தேசவழக்கமாய், பு | 
த்தியாய், உபரயமாய். .. 

Pol-i-ti’cian, s. இராசாங்கமுறையறி 
வோன், சேசப்பிரமாணிகன், மந்திரி, 

Pol'i-tic-ly, adv. தந்திரமாய், உயபராயமா 
ய், புத்தியாய். 

Pol'i-tics, s. இராசகாரியம், இராசாங்க 

முறை, அரசாட்சியியல்பு, சருமசாத் 
திரம், சுமிருதி, இராச்சியமுறை. 

Pol'i-ty, s. sAசாத்திரம், நியாயசாத்திர 
ம், தருமசாத்திமம். 

Poll, s. s%v, பிடர். 
a register, sாமாட்டவணை, இடா 
ப்பு, சனஇடாப்பு. 
as a place, தெரிக்துகொள்ளுதற்சட் 
டுப்போடுிமிடம், வரித்தற்£ட்டிடுமி 
டம், தலைவரியிடுமிடம். 

Poll, v. a. மயிர்களைதல், இளைகிள்ளுத 
ல், நறுக்குதல், கத்தரித்தல். 
to register, sாமாட்டவணையிற்சேர் 
த்தல், ஆள்வரிசை எழுதல். 

Pol'len, s. பூர்தூள், பராகம், பூந்தாது, 
இரேணு, மகரந்தம், மகரம். 
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Pol'ler, s. எனைல்கதெவஸ், 
registrar, வரிப்போர்நாமந்திட்டு 
வோன். 

Poll-tax, s. த’oைவரிப்பணம். 
Pol-lite', v. sறைப்படுத்துதல், அசசிப் 

படுத்துதல், திழ்ப்பாக்குதல், கற்பழி 

தீதல், கெடுத்தல். 
a polluted mind, கறைப்பட்ட மன 
ம், அழுக்கானமனம். 
to be polluted, sறை ப்படுதல், 9a 
ப்படுதல், ஈனப்படுதல். 

Pol-lut’ed-ly, adv. sறையாய், அழுக்கா 
ய், அசத்தமாய். 

Pol-lut'ed-ness, s. sறை, அசுத்தம், அ 
FA, கற்புவழு 

Pol-lit'er, s. அசுசிப்படுத்துவேோன், gH 

ர்த்தன், O&A wu esr. 
Pol-li'tion, s sறை, அசி, அழுக்கு; 

தோஷம், மாச, குற்றம். 
ceremonial, YGFW, துடக்கு, GF 
கம, ஆசவுசம. 
self, sதற்புணர்ச், சுயமைதுனம். 

Pol'lux,s. மிதுனராசியிலொருவெள்ளி, 
புஈர்பூசம். 

Pol-troon', s. இளநெஞ்சன், கேோழைய 
ன், சுணையற்றவன், பெண்ணன். 

Pol-troon’er-y, s. கோழைத்தனம், & 
ணைக்கேடு. 

Pol-y-a-cous'tic, a. ஓலியைப்பெருக்கு 
இன்ற, நரதவிகற்பஞ்செய்கின்ற. 

Pol'y-anth, 
Pelacanitbuniet ' கொத்தலரி, 

Pol-y-é'drous, a. (see Polyhedrous.) u 
லபக்கமுள்ள, பலபுசமுள்ள. 

Pol-y-é’dron, a. (see Polyhedron.) u 
லபுசமுள்ள. 

Po-lyg’a-mist, 8. பலமனைவிகளையுள்ள 
வன், பலமனைவிகணவன், பலஸ்தி 
ரிகமனன், வாமி. 

Po-lyg'a-my, s. பலமனைவிகளையுடை 
மை, பலஸ்திரீகமனம். 

Po-ly-girch'y, s. பல்லோர்துரைத்தனம். 
Pol'y-glot, 8. பலப்ரலைஃயிலெழுதப்ப 

ட்டபுத்தகம் 
Pol'y- glot, a. பலபாஹையிலெழுதப்ப 

rie at 
Pol'y-gon, s பலகோணவழிவம், வெ 

குகோணம், பலப/சவடிவம். 
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Po-lyg’on-al, பலகோணமுடை. 
Po-lyg'on-ous, é ய,பலபுசமுடைய. 
Pol'y-graph, s. ஒன்றுபோலப்பலதை௭எ 

முதுங்கருவி, பலபிரதிகளைப்பதிக்கு 
GSH Iw. | 

Pol-y-hé'dral, 
Pol-y-hé'drous, 
Pol-y-hé’dron, s. பலபுசகனம். 
Pol-y-no'mi-al, s. பலபேருள்ளதொர 

கை, நானாவிததொகை. 
Pol-y-pet'al-ous, a. பலஇதமுள்ள, பல 

மடலுள்ள. 
Pol’y-pus, s. பலவிதமுள்ளது, பலஅல் 

லியுள்ளது. 
a sore, சலந்திக்கட்ட, 

Pol'y-scope, 8. ஒன்றைப்பலவாகத்தோ 
ற்றுவிக்குங்கருவி. 

Pol-y-syl-lab’ic, a. பலஅசையுள்ள. 
Pol’y-syl-la-ble, s. பலஅசைச்சொல். 
Pol-y-tech’nic, a. பலவித்தைகளடங் 

திய, நானாசாத்திரமுள்ள. 
Pol'y-the-ism, s. பலதேவோபதேசம், 

பலதேவபத்தி. 
Pol'y-the-ist, s. uலதேவானுசாரி, பல 

தேவபத்தன். 
Pol-y-the-ist/ic-al, a. பலதெய்வமுண் 

டென்னுங்கோட்பாட்டிக்குரிய. 
Pom'ace, 8. சக்கை, கோது, கசாளம், 

கஷாயம், சிம்பு. 
of cocoanuts, ஊற்றுப்பூ, தேங்காய் 
ப்பிண்ணாக்கு. 
of olive nuts, அரைப்பு. 
of rape seed, பிண்ணாக்கு. 

Po-ma’ceous, a. பண்ணாக்குள்ள. 
as apple, தப்புவாப்பழத்துக்குரிய. 
( Heb.) 

Po-made’, வாசனைத்தைலம், மயிர் 
Po-ma'tum, a 
Po-ma'tum, v. 4. மயிர்ச்சாந்துபூசுதல், 

தகரந்திமிர்தல். 
Pome'gran-ate, s. wigter, மாதுளங்க 

ம், அசகம். 

Pom'mel, s. குமிழ், குமிழி. 
Pom'mel, v. a. அடித்தல், ஈசுக்குதல், 
மோதுதல்; தாக்குதல். 
Pomp, s. ஆடம்பரம், இடம்பம், Fwy 

ரமம், அட்டோலிக்கம், ஆரவாரம், 
வேடிக்கை. | 

a. ; பலபுசகனமுள்ள. 
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Pomp i-on, 8. (see Pumpkin.) பூசணி 
Ser, பறங்இக்சாய், கூஷ்மா 
ண்டம். 

Pom-pos' i-ty, 8. பகட்டு, வீம்பு, ஆடம் 
பரம், குசால், வதக்க; இடீக்கு,கோ 
லாகலம், கோப்பு, இடம்பம். 

Pomp’ous, a. ஆடம்பரமான, அட்டோ 
விக்கமான, லிம்பான, இடம்பமான. 
style, பள பளப்பானவாசகம், பிரபல 
மானவாசகம், வாசாலகம. 

Pomp’ous-ly, adv. Aறப்பாய், ge wu 
ரமாய், அட்டோலிக்கமாய். — 

Pomp’ous-ness, 8. ஆடம்பரம், இடம்ப 
ம், அட்டோலிக்கம், வாசாலம். 

Pond, s. குளம், வாவி, தடாகம், எரி. 

Ponder, v.a. Qந்தித்தல், அவதானித்த 
ல், நினைத்தல், ஆய்தல், ஆராய்தல், உ 
சாவுதல், யோசித்தல், தேர்தல், நிறுத் 
அப்பரர்த்தல், சீர்தூக்ப்பார்த்தல். 

Pon'der-a-ble, a. தூக்கிப்பார்க்கத்தக்க, 
Pon-der-a'tion, s. தூரக்கிப்பார்க்கை, 

யோசிக்கை, ஆராய்கை., 
Pon'der-er, s. யோசிப்பவன், சீர்தூக்கி 

ப்பார்ப்பவன், யூகி. 

Pon'der-ing-ly, adv. ஆராய்வாய், யோ 
சனையாய், யோசனையுடன். 

Pon-der-os'i-ty, s. நிறை, பாரம், கனம். 
Pon'der-ous, a. கனமான, திண்மையா 

ன, பாரமான, பொறுப்பான. 
to be or become ponderous, sனத்த 
ல், கனங்கொள்ளுதல். 

Pon'der-ous-ly, adv. 
மாய். 

Pon'der-ous-ness, s. sனம், பாரம், தா 
க்கம். 

Pon’iard, s. குற்றுவாள், கட்டாரி. 
Pon'tage, 8. பாலப்பழுதுதிருத்தத்தண் 

டும்வரி, வாராவதிக்கூலி. 
Pon’tif, பிரதானகுரு, பிரதானஆ 
Pon’tiff, * t சாரியன், மகாஆசாரியன். 

Pon-tif’ic, குருத்துவமுள்ள, ஆ 
Pon-tific-al, ” t சாரியனுக்கடுத்த, பா 

ப்புக்குறிய, ஆடம்பரமான. 

Pon-tif'ic-al, 8. சயைச்சடங்குகளடங் 
Hwy FSS. 

Pon-tific-al-ly, adv. ஆசாரியமுறையா 
ய், குருத்துவப்போங்காய். 
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Pon-tif'ic-ate, s. பிரகுருமாட்சிமை, ம 
காஆசாரித்துவம். 

Pon-toon!', 8. சட்டித்தோணி, தட்டை 
தீதோணி, சலங்கு. 

bridge, சட்டைத்தோணிப்பாலம், ௪ 
ங்கிலிப்பாலம், மரக்கலப்பாலம். 

Po'ny, s. சறுகுதிரை, மட்டக்குதிரை. 
Pool, s. குளம், மடு, துரவு, குண்டி, 
Poop, 8. சப்பலிற்பின்பக்கம், பின்ன 

ணியம், அபரம். 
Poor, 8. எளியர், வறியர், எளிஞர், ஆஅ 

லர், தரித்திரர், பேதையர். 
Poor, 4. எளிய, அற்ப, வறிய, gens, 

பரிதாபப்படத்தக்க, இளைத்த, மெல் 
விய, பேதைமையுள்ள. 
house, ஆஅதுலர்சாலை. 
person, வறியவன், தரித்திரன், எளி 
யவன், ஏழை, ஆஅலன். 
talents, நொய்யபுத்தி, மந்தபுத்தி. 
spirits, அக்கக்குணம், வாட்டம்,கோ 
ட்டம், சஞ்சலம். 

wretch, CuréGal, அகதி, 
as lean, மெலிந்த, ஒஞ்சட்டையான, 
ஒல்லியான, மெல்லிய. 
as pitiable, இரங்கப்படத்தக்க. 
as worthless, உதவாத, கவ்வைக்குக் 
கூடாத, தகாத. 
to be poor, Aறுமைப்படுதல், இலம் 
பையடைகதல், நல்கூர்தல். 

Poor'ly, a. இயலாத, பலவீனமான. 
Poor'ly, adv. எளிமையாய், தரித்திரமா 

ய், பலவீனமாய், அற்பமாய், வறுமை 
யாய், இளப்பமாய், பஞ்சையாய். 

Poor'ness, s. வறுமை, தரித்திரம், எளி 
மை, சிறுமை, ஏழைமை, செழிப்பி 
ன்மை, வளயின்மை. 

Pop, 5. ஒலிக்குறிப்பு, வெடி, பப்பெ 
னல். 

Pop, v. n. சடுதியாய்ச்செல்லுதல், பாய் 
தல், விழுதல். 

Pop, adv. சடுதியாய், திகெரறாய், திடீ 
ரென. 

Pope, s. பாப்பு, உரோமைப்பிரதான 
குரு, உரோமைமேற்றிராணி. 

Pope’ddm, s. உரோமைமார்க்கம்பரம்பி 
யவிடம், உரோமான்குருப் பிரதாணி 
த்துவம், பாப்புவின்சகம். 

| Pop'er-y, s. உரோமைமார்க்சம், 
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Pop'gun, s. சறுபிள்ளைத்துப்பாக்கி, வி 
ளையாட்டத்துப்பாக்கி, ௪த்தவெடிக்கு 
ipo. 

Pop'ish, a. பரப்புமார்க்கத்துக்கடுத்த, 

பாப்புபோன்ற, 
Pop'ish-ly, adv. உரோமைமார்க்கப்போ 

ங்காய், கொடுமையாய். 
Pop'lar, s. ஒர்மரம். 
Poppy, 8. ssகசா. 

seed, sசகசாவிதை, கககசாக்கொட் 
டை. 

Pop'u-lace, 8. சனம், பிரசை, வலசை. 
Pop'u-lar, a. £ர்த்தியான, புகழான, வ 

ழக்கமான, பேருள்ள, சனம்விரும்பு 
Gm, இதமான. 

Pop-u-lar’i-ty, s. Sர்த்தி, புகழ், பெயர், 
சருவாங்கோரமுடைமை. 

Pop'u-lar-ize, v. a. வழக்கமாக்குதல், 
பெயர்பரப்புதல், தீர்த்திப்பிரதாபஞ் 
செய்தல், பேரெழுப்புதல். 

Pop'u-lar-ly, adv. Sர்த்தியாய், பேருள் 
ளதாய், ீர்த்திப்பிரஸ்தாபமாய். 

Pop'u-late, v. a. கGடியேற்றுதல், குடி 
யேறப்பண்ணுதல், பிரசாவிருத்திசெ 
ய்தல், வலசையேற்றுதல். 

Pop'u-late, v. n. க | யேறுதல், சனங்கூ 
டியிருத்தல், சனவிருத்தியாதல். 

Pop-u-la/tion, 8. குட.சனம், பயைஞ்ஞ 
லம், பிரசை, சனம். 
as increase of inhabitants, சனவிரு 

த்தி, பிரசாவிருத்தி. 
Pop'u-lous, a. சனம்நெருங்யெ, சனவி 

ருத்தியான, மனுநிறைந்த. 
place, குLகனத்தவூர், சனமிகுத்ததே 
சம், சனம்மிறைந்தஇடம். 

Pop'u-lous-ly, adv. சனநெருக்கமாய். 
Pop'u-lous-ness, 8. குடிரெருக்கம். 
Por'ce-lain, 8. குருகுமட்பாண்டம், பீ 

ங்கான், மெல்லியமட்பாண்டம். 
the herb, கோழிக்கீரை, 

Porch, s. தோரணவாயில், நடைப்பந்த 
ர், மண்டபம், வாயில்மண்டபம், பி 
ரகாரம், தலைக்கடைமண்டபம். 
open, முகப்புமண்டபம். 

Por'cu-pine, s. எய்ப்பன்றி, முட்பன் 
றி, சல்லபம், சல்லியம், முளவு. 

Pore, s. மயிர்க்கண், உரோமத்துவாரம், 
கோற்புரை;, மயிர்க்கால். 
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in plants, &c., தொளை. 
Pore, ». ஆராய்தல், அண்மையாய்ப்பா 

ர்த்தல், உற்றுப்படி த்தல். 
Por'i-ness, s. உரோமத்துவாரமுள்ளதன் 

மை, அவாரமுடைமை, அழையுடை 
மை. 

Pork, s. பன்றியிறைச்தி. 
Pork'er, s. பன்றி, எனம். 
Pork'et, s. பன்றிக்குட்டி. 
Po-ros'i-ty, 8. தவாரமுடைமை, யொ 
தீதலுடைமை, அறையுடைமை. 

Po'rous, a. உரோமத்துவாரமுள்ள, பொ 
தீதலுள்ள, கண்ணறை யுள்ள. 

Po'rous-ness, 8. உரோமத்துவரா முடை 
மை, பொத்தலுடைமை. 

Por-phy-rit'ic, a. பலநிறக்கல்லுக்குரிய. 
Por'phy-ry, 8. பலநிறக்கல்லு. 
Por'poise, 8. sடற்பன்றி, 
Por'ridge, s. குழம்பு, கூழ், ஆணம். 
Por'ridge-pot, 8. கூழ்ப்பானை. 
Por'rin-ger, 8. வட்டில், இண்ணம், & 

ண்ணி, வட்டா. 
Port, s. அறை, ஏற்றிறக்கஞ்செய்யுயி 

டம். 
officer, சhைதுறைகாவற்காமன். 
as carriage or air, சரங்கம், சாயல். 
a kind of wine, ஓர்வகைத்திராட்சர 
சம். 
an embrasure, sப்பவில்பீரங்டிக்கு 
ண்டிசெலுத்துமவாயில். 

Port, ». a. சமந்துகொண்டுபோதல், ப 
டகையிடதபுறத்திலேெதிருப்புதல். 

Port'a-ble, a. கொண்டுபோகக்கூடிய, 
தாங்கக்கூடிய, சுமக்கத்தக்க. 

Port'a-ble-ness, s. சமக்கப்படக்கூடிய 
தன்மை, கொண்டுபோகப்படத்தக்க 
தன்மை. 

Port'age, s. கொண்டுபோகுகை. 
price of carriage, சமைகூலி, எட 
கூவி, சகாக்கூலி. 
overland carriage, தரைவழியாய்க் 
கொண்டுபோகுகை. 

Portal, s. கதவு, வாயில், துவாரம். 
Port-chirg'es, s. ஆயம், Sima, சுங்க 

ம்; ஏற்றிறக்குத்தர்வை,  அறைத்தீர் 
வை, ஏற்றிறக்குமதிவரி. 

Port-cléar'ance, 8. sப்பற்பயணச்£ீட் 
டு, ஏற்றுமதிச்சட்டு. 
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Port-cul'lis, v. a. அடைத்தல், தடுத்தல், 
கடைகாப்புக்காலிடுதல். 

Porte, s. அருக்கர்கெொலுமண்டபம், து 
ருக்கர்மியாயத்தலம். 

Por-tend', v. a. குறிகாட்தெல், நிமித்த 
ங்காட்தெல், அடையாளங்காட்டல், 

Por-tent', s. அற்குறி, அன்னியித்தம், 
உற்பாதம், அற்சகுனம். 
of death, சாக்குறி, மரணக்குறி. 

Por-tent'ous, a. தற்குறியான,, அன்னி 
மித்தமான, அற்சகுனமான. 

Porter, s. சமைகாரன், சுமையாள், ரூ 
ட்டைக்காரன். 
door-keeper, gவாரபாலகன், வாயிற் 

காவலாள், முறைகாரன். 
a malt liquor, ஒர்பானம். 

Port'er-age, s. TOR, சுமைகூலி. 
door-keeping, suை காவல். 

Port-fire, s. வட்டத்திரி, சில்வட்டத் 
திரி, பற்றுவாய்த்திரி. 

Port-fo'lio, s. கடுதாசியுறை. 
Port'-hole, s. கப்பலிற்பீரங் சிக்குண்டு 

செலறிற்றுக்க்்ல். 

Por'ti-co, s. தலைவாயில், தோரணவாயி 
ல், மண்டபம், சாலை. 

Por'tion, 8. பங்கு, பகுதி, கூறு, சுதந் 
திரம், அமிசம். 
a bride’s present, Cavaray. 
a bridegroom’s present, பம. 

as piece, part, கண்டம், Sy, பிரிவு, 
பிளவு, வீதம், பங்கு. 
as wife’s fortune, தனம். 

Por'tion, v. a. பங்கடுதல், பிரித்தல், பி 
ரிவிடுதல், பகுத்தல். 

Por'tion-er, ‘s. பங்கிடுபவன். 

Por'tion-ist, 8. மேலாதாயம்பெற்றவன. 
Port'li-ness, s. பொலிவு, பொம்மல், ம 

கத்துவம், புஷ்டி, செழிப்பு. 
Port’ ly, a. பொலிவான » பொம்மலான, 

மகத்துவமான, சொழ்ப்பான்; புஷ் 
டியான, நெய்ப்பான. 

Port-man’teau, s. பயணச்சாமான்பை. 

Por'trait, s. Aத்திரரூபம், சத்திரப்பிரதி 
மை, படம், பாவை, பொம்மை. 
painter, Aத்திரகாரன், ஒவியன். 

Por'trait-ure, s. Aத்திரம், பட்டம், பா 
வை, பொம்மை, பிரதிமை. 
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Por-tray', v. 4. படமெழுதுதல், பாவ 
னைகாட்கதெல், சத்திரமெழுதுதல். 
in language, வன்னித்துப்பேசுதல், 
பாரித்துச்சொல்லுதல். 

Por-tray'er, s. Aத்தரகாரன், ஒலியன். 
Por'tress, வாயில்காட்பாள்,; ௮ 

Ce 8 
Por'ter-ess, வாரபாலகி. 

Port'reeve, s. தறை அதிகாரி, துறைகா 
வற்பிரதானி. 

Por'y, a. உரோமத்துவாரமுள்ள, கண் 
ணறையுள்ள;, தொளையுள்ள. 

Pose, s. Aத்திரித்தமிருகம். 
Pose, v.4. wனம்பதறச்செய்தல், மனந்த 

டுமாறச்செய்தல், அருங்கேள்வியினா 

ற்கலக்குதல். 
Pos'er, s. பதறச்செய்வோன், அருங்கே 

ள்விக்காரன். 
Po-si'tion, 8. இடம், தலம், நிலை, உத் 

தேசம், எண்ணம். 
as attitude, உருவம், நிலை, நோக்கம், 
தோற்றம், சாயல். 
as state, sசன்மை, நிலை. 
in arithmetic, இண்டகரணம். 

Pos'i-tive, 4. உறுதியான, திட்டமான, 
தீர்க்கமான, தீர்மானமான, நியமமா 
ன, பிடிவாதமுள்ள. 
certainty, தணிவு, நிச்சயம், நிசம். 
declaration, நிசப்பேச்ச, உறுதிச் 
சொல், கட்டுரை, இடித்துரை. 
degree of comparison, இயல்பொப் 
பளவு, இயற்கைநிலை. 
testimony, Mien. 

Pos'i-tive-ly, adv. தர்மானமாய், திடபர் 
மாய், உறுதியாய், கண்டிப்பாய். 

Pos'i-tive-ness, s. உறுதி, தடபரம், நிக 
சயம், கண்டிப்பு. 

Pos-sess', v.d. ஆரூதல், தரித்தல், பிடித் 
தல், வைத்திருக்குதல். 
asa spirit, உருப்படுத்தல், ஆவேசப் 
படுத்தல், பிசாசேற்றுதல், 
possessed as a demoniac, பெய்பிடி 
தீத, பிசாசேறின. 

Pos-ses’sion, s. உடைமை, ஆட்சி, 2. 
ரிமையாட்சி, தாயம். 
actual, கைவசம், mewn. 
as property, srணி, நிலைமை. 
by an evil spirit, சன்னதம், வெறியா 
ட்டு, ஆவேசம். 
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one so possessed, தேவராளன, வெ 
றியாட்டாளன், படிமத்தான். | 
possession of new lands, ஆட்சியிற் 
பிரவேரசிக்கை. 
by inheritance, சதந்திரவாட்சி, Fs 
eran FA, உரிமையாட்ி. 
by purchase, கொள்விலையாட்9ி. 

Pos-sess'ive, 4. உaைய, ஆட்ச்யொன, 
சொந்தமான, சுதந்திரமான. 
case, ஆறாம்வேற்றுமை) ஆட்சிவேற் 
அமை, ௮௮, ஆஅ, உடைய. 
pronouns, ழமைப்பிரதிப்பெயர். 

Pos-sess'or, 8. உடையவன், ஆட்சிக்கா 
ரன், ஆளுவோன். 

Pos-sess'o-ry, a. ஆளுகிற, gi Ay 
டைய, சதந்தரிக்திற, 

Pos-si-bil'i-ty, s. cua, இயலல், கூடும் 
தன்மை, இயலுந்தன்மை. 

Pos'si-ble, a. கூடிய, இயலிய, இயன்ற. 
to be possible, gஏgுதல், இயலுதல், 

ஒண்ணுதல், ஒல்லுதல், ஒவ்வுதல். 
Pos'si-bly, adv. ஒருவேளை, இயலுமா 

கில், கூமொடில். 
Pos'sum, s. (see Opossum.) ஒருமிரு 

கம். 
to play possum, sள்ளக்கிடைகிடத் 
தல், செத்ததுபோலக்டெத்தல். 

Post, s. gram, கப்பு, கம்பம்,கால், தறி. 
office, station, உத்தியோகம், நிலை. 
as mail, அஞ்சல், தவால், 

as mail carrier, அக ச௪சற்காரன், samp 
காரன், செய்திகொண்டுபோவோன். 
as kind of paper, ஓர்வகைக்கடுதாசி. 
a military station, பரசறை, பாடி 
வீடு, முனைப்பதி. 

Post, v. a. தணோடேகட்கதெல், பிரசித் 
தபத்திிமொட்டல், அஞ்சலஞ்சலா 

ய்வைத்தல், நிறுத்துதல். 
in book keeping, தொகையேட்டிற் 
சேர்த்தல், தொகைபூட்டல். 
posted bearers, horses, &c., அஞv்சற் 
காக்காரர், அஞ்சற்குதிரைகள், 

Post, ». n. திவிரித்தல், கெதியாய்ப்போ 
ga, விரைதல். 

Post'age, s. அஞ்சற்செலவு, தவரற்செ 
லவ. 

Post'-boy, 8. அஞ்சற்கரான், தவாற்கா 
ரன். 
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Post'-chaise, s. பயணக்காரரைக்கொ 
ண்டுபோகும்நாலுசக்கரப்பண்டி. 

Post'-date, v. a. தகதியைப்பின்வைத் 
அஎழுதுதல். 

Post-di-lu'vi~al, சலப்பிரளயத்துக் 
Post-di-lu'vi-an, t குப்பிந்திய. 
Post-di-li'vi-an, s. சலப்பிரளயத்துக்கு 

ப்பின்னனவன். 
Post'er, 5. அஞசற்காரன், தவாற்கார 

ன், செய்திகிறவோன். 
a bill, பிரசித்தபத்திரிகை. 

Pos-té'ri-or, a. பின்னான, மேலான, பி 
ந்தின, பிந்திய, அபர. 

Pos-te-ri-or'i-ty, s. பிற்காலநிலை. 
Pos-té'ri-ors, s. (pl.) கGுண்டிகள், ௪க 

னங்கள். 
Pos-ter'i-ty, 8. பின்சந்ததி, பின்னடியா 

ர், கோத்திரபுத்திரர், சந்தானர். 
Pos'tern,s. தழைவாயில், கள்ளக்கதவு, 

சிறுகதவு, பிற்புறக்கதவு. 
Post-ex-ist'ence, 8. பிற்சீவியம், பின் 

னிருப்பு, அபராயுஷியம். 
Post'fix, s. SHLD, இறுதிநிலை. 
Post'-haste, adv. அஞுசலோட்டமாய், 

அஞ்சற்கதியாய். 
Post'-horse, s. அகுசற்கு திரை. 
Post’-house, s. அஞ்சல்லீடு, தவால்ம 

டம், தரங்கல்மால். 

Post'hu-mous, a. Jசாமரித்தபின்பிற 
ந்த, மரணத்தினபின் பிரசித்தம்பண் 
ணப்பட்ட, மரணத்தின்பின்னிகழ் 
ந்த, செத்தபின்னடஙந்த. 

Post'hu-mous-ly, adv. மvrரணத்தின் பின் 
கை, செத்தபின்பு. 

Pos-till’'ion, 8. மன்சாரதி. 
Post'man, 8. ௮ஞ்சற்காரன். 
Postmark, s. அஞ்சல்முத்திரை. 
Post'mis-ter, 8. ௮ஞச௪சற்றலைவன், தவா 
ற்கண்காணி, தரங்கலாராய்ச்9ி. 
general, அஞ்சற்பத்திராதிபதி. 

Post-me-rid’i-an, a. zசrாயங்கரலமான,அ 
ந்ீதிப்பொழுதான, பின்னேரத்துக்க 
டுத்த, மாலைரேரமான. 

Post-mortem, a. மரணத்துக்குப்பின் 
னை, செத்தபின்னுள்ள. 

Post'-of-fice, 3. அஞ்சற்சாவடி, தவா 
ASO, தரங்கற்சாலை. 
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Post'-paid, a. அஞ்சற்செலவுகொடபெ 
ட்ட, தவாற்செலவிறுத்த. 

Post-pone’, v. a. பின்பொடுதல், பின் 
வைத்தல், கடத்துதல், நிறுத்திவைத்த 
ல், தவணைபோடுதல். 
to be postponed, நிறுத்தப்பதெல், த 
வணைபோடப்படுதல். 

Post-pone'ment, s. நிறுத்துகை, பின் 
போடுகை, தவணைபோடுகை. 

Postscript, s. £ட்4ற்கடைசியிலெழு 
தப்பவெது, பின்வாசகம், மாட்டே 
ற்று, வெள்ளிடை எழுத்து. 

Post-town, 8. அஞ்சல்மடமுள்ளவூர், 

அஞ்சற்பாடி, அஞ்சற்குதிரைநிற்குங் 
இிராமம். 

Post’u-late, 5. sகmருதலளவை, தேஸ்யம், 
உத்தேசம், உண்மையளவை. 

Post’u-late, v. a. வேண்டுதல், வருந்திக் 
கேட்டல், உத்தேசித்தல். 

Post-u-la/tion, s. வெண்டுகை, உத்தே 
சக்கை, மதிக்கை. 

Post'u-la-to-ry, a. அத்தாட்சியின்றியே 
ந்துக்கொண்ட, உத்தேசத்தினாற்கண் 

ட; அனுமானித்த. 
Post-u-la'tum, 5. (see Postulate.) உத் 

தேசம், மதியம். 

Pos'ture, s. Aிலை, கோலம், பாங்கு. 
Po'sy, 8. பூஞ்செண்டு, செண்டு, 

ofa ring, மோதிரத்தில்வரைந்தமங்க 
லமொழி. 

Pot, s. பானை, கலம், பாண்டம், பாத்தி 
ரம், மட்கலம். 
for cooking, சமையற்பரத்திரம். 
with a nose or spout, கெண்டி, கர 
கம், கோணி. 
large, மிடா, கடாரம், தசும்பு. 
tea pot, தேய்க்கெண்டி,தேய்க்கரகம். 
wooden, மரப்பாத்திரம், கமண்டலம். 

Pot, 0. a. sலத்துக்குள்வைத்தல். 

Po'ta-ble, a. குடிக்கத்தக்க, குடிப்பன 
வான, பானிக்கத்தக்க. 

Po'ta-ble-ness, 8. குடப்பனவுக்கடுத்த 
அ, பானீயம். 

Pot'age, s. (see Pottage.) a. 
Pot'ash, 1 க் மரவுப்பு, 
Po-tas'sa, ‘ § ருப்பு 

Po-ta'tion, s. நீருண்கை, பருகுகை, ஓ 
ர்வகைப்பானம. 

சாம்ப 
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Po-ta'to, s. ஓர்வகைக்கிழங்கு, உருளை 
க்ிழங்கு, அருத்தாப்பைக்நிழங்கு. 

Pot'-bel-li-ed, a. பெருவயிறுள்ள. 
person, பெருவயிறன், குடவயிறன். 

Pot'-bel-ly, s. தோப்பைவயிறு, தொம் 
திவயிறு, குடவயிறு, பீனோதரம். 

Po'ten-cy, 8. பெலன், சத்துவம், பல 
ம், வல்லபம், இயல்பு, அவகாசம். 

Po'tent, a. சத்துவ முள்ள, பெலனுள்ள, 
தாக்கத்தக்க, வல்லபமுள்ள. 

Po'tent-ate, s. அதிபதி, சயாதிபதி, ௮ 
ரசன், இராசா, அதிகாரி. 

Po-ten’tial, a. இயன்ற, தக்க, 
mood, கடப்பாட்டுவினை, தகுதிவி 
னை, விதிவினை. 

Po-ten'tial-ly, adv. 
ன்றமாத்திரம். 

Po'tent-ly, adv. சத்துவமாய், வல்லபமா 
ய், பெலனாய். 

Po'tent-ness, s. சத்துவம், பெலன், வ 
ல்லபம், தத்துவம், சத்து. 

Pot'-hang-er, s. sகலங்கொளுலி. 
Poth’er, s. தொந்தரை, தொல்லை, குழ 

ப்பம், கலக்கம். 
Poth’er, ». a. suலக்குதல், குழப்புதல், 

அலைக்கழித்தல், தொல்லைப்படுத்தல். 
Pot'-herb, s. Gar, இலைக்கறி. 
Pot'-hook, s. பாகபாத்திரக்கொளுக்கி, 

as writing, சரவையெழுத்து, திருந்தா 
வெழுத்து. 

Pot'-house, s. vதுக்கடை. 

Po'tion, s. பானம், ஒருமுறைகு டிக்கத 
தக்கது, குடிமருக்து. 
love potion, மருத்தீடு, வசியப்பொடி. 

Pot’-lid, s. ureனமpடி. 

ம் & £ சலவோடு, ல்லி, 
Pot'tage, s. கூழ்) குழம்பு; ஆணம், புற் 

கை. | 
Pot'ter, s. குயவ ன், குலாவன், மண்வி 

னைஞன், மட்பகைவன், சக்திரி. 

potter’s heap, குயப்பிட்டி, குயமே 
டு, குயமலை. 
potter’s vessel, குயக்கலம். 
potter’s wheel, Aரிகை, தண்டசக்க 

ரம். 
Pot'ter-y, s. குயக்கலம், மட்கலஞ்செய் 

யுமிடம், வனையுங்கூடம். 

கூமொனால், இய 
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Pouch, s. பை, சாக்கு, கோணி, தொம் 
திவயிறு. 
for betel, அடைப்பை; வெற்றிலைப் 
பை, GGL UUW. 

Poult, s. கோழிக்குஞ்சு, விடைக்குஞ்சு. 
Poul'ter-er, s. கோழிக்காரன், கோழி 

விற்றவன். 
Poul'tice, s. புற்கை, உபநாயம், துவை 

மருந்து, பற்று. 
Poultice, v. a. பற்றுப்பேரதெல், உப 

நாயங்கட்டுதெல். 
Poultry,  வளர்க்கப்படும்பட் ௫, வீட் 

டுப்பட்9ி. 
Pounce, 8. மைதுடைக்குந்தூள், தைய 

ற்சித்திரத்துக்குவேண்டுிங்கரித்தூள். 
of birds, sa. 

as cloth, sண்ணறைப்புடைவை. 
Pounce, v. a. இறாஞ்சுதல், விழுந்துபி 

டித்தல், வாருதல். 
Pounce'-box, மைதுடைக்குஞ்சு 

Poun'-cet-box, ° ல்க 
Pounc’ed, a. ssகங்களையுடைய, மைசசு 

ண்ணர்தூவப்பட்ட. 

Pound, s. ஒர்காணயம், ௮ஃதுபத்துருபா. 
as weight, இறாத்தல், நிறை. 
in place of confinement, uc, வி 
லங்இன்மறியற்சாலை. 

‘Pound, ». a. இடித்தல், அவைத்தல். 
with a pestle, ஓச்சுதல், குத்துதல். 

earth to make it hard, உரங்குத்து 
தல், உரப்பித்தல். 
greens &c., in a mortar, துவைத்தல். 
as confine in a pound, aமைதைதுவை 

த்தல், சிறைப்படுத்தல். 

Pound'er, s. உலக்கை, (ean. 

a person, அவைப்போன, குத்து 

வோன். 
Pour, ». வார்த்தல், ஊற்றுதல், 

forth, பாய்தல், வழிதல், தேக்கெடுத் 

தல், Dat Osa. 

in, உள்வார்த்தல், YSL_OSO. 

off, Dagse, தெளித்தல். 
out, இறைத்தல், கொட்டுதல், 
as corn, earth, &c., சொரிதல். 

Pour'er, s. வார்ப்பவன், ஊற்றுவோன், 
சொரிவோன். 

Pout, s. ஒர்மட்சம், gu @. | 
with the lips, முகச்சுரோணித்தனம். 
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Pout, v.n. மூஞ்சையைமீட்டுதல், மூஞ் 
சையைக்காட்டிெசெல். 

Pout'er, 8. wஞ்சையன், ஊமணாமூஞ் 
A, மூஞ்சுரோணி 

Povier-ty, 8. தரித்திரம், வறுமை, சிறு 

மை, இன்மை, நல்குரவு; ஒற்கம், ௮ 
நாதம், மிடி, இலம்பாடு, - 

Pow'der, s. சுண்ணம், தூள், குரணம், 
நீறு, பஸ்மம், பொடி. 
box, சுண்ணச்சியிழ். 

gunpowder, வெ।டமரNருக்து. 
mill, திரிகை, சுக்கு மரு 

த்தும். 
for fire-works, sரிமருந்து. 
for priming, தீவாய்மருந்து, இஞ் 
சகம், பற்றுவாய்மருந்து. 

Pow'der, v. a. அளித்தல், அணுக்குதல், 
பொடியாக்கல், சுண்ணமாக்குதல், ப 
ஸ்மமாக்குதல். 
as sprinkle with powder, தூவுதல். 

Pow'der-flisk, s. வெ।டமருந்துக்குடுக் 
கை. 

Pow'der-post, s. உருப்பு, புழுக்குற்று. 
the worm, புழு, உரு 

Pow'der-y, a. தூளாகத்தக்க, தூள்போ 
ன்ற, SNM NET, சுண்ணமான. 

Power, s. வல்லமை, பலம்; பெலன், 

அதிகாரம், சத்து, தத்துவம், இராணி, 
as faculty, கருவி, கரணம். 
in arithmetic, வர்க்கப்பெருக்கம். 

of attorney, உரிமைத்தத்துவ ம், தத்து 
வபத்திரம். 
of language, சொல்வல்லபம், க்க 
த்திராணி, வாசாலம், சொல்விற்பன் 
னம், வாக்குவல்லபம். 
1௦௦௱,இயர்திரத்தறி,காருகவியர்திரம். 
moral, செல்வாக்கு, நன்னெறியின் 
தாக்கம், பரதத்துவம். 
powers of mind, மvன@ாதத்துவங்கள். 
of the mind and body, கருவிகரணாதி 
கள், உட்கரணபுறக்கரணங்கள். 

Pow'er-ful, a. Sடமான, தத்துவமுள்ள, 

சத்துள்ள, உரமான, பலமுள்ள. 
discourse, சரரமானவசனம், தாக்கமு 
ள்ளவாக்கு, இடித்துரை, வாக்குவல் 
லபமுள்ளபிரசங்கம். 
to be powerful, உரத்தல், உரங்கொள் 
CHS, வலிமையாதல். 
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Pow’er-ful-ly, adv. பெலனாய், திடமா 
ய், வவிமையாய். 

Pow'er-ful-ness, s. தத்துவம், பலத்துவ 
ம், திராணி, சத்து. 

Pow’er-less, a. பலலீனமான, தத்துவமற் 
அ,பலமற்ற,ஏழைமையான,சாரமற்ற. 

Pow'wow, பூசாசாரி, வேடுவக்கு 
Paw'waw, aot மாந்திரியன். 

a dance, வெறியாடுகை வெறியாட்டு, 
Pox, s. Qரந்திவியாதி. 

chicken-pox, கொப்புளிப்பான். 
cow-pox, Carma Gi. 
small-pox, பெருவைகுரி. 

Poze, v. a. (see Pose.) suலக்குதல். 
Prac-ti-ca-bil'i-ty, சாதிக்கத்தக்க 
Prac’ti-ca-ble-ness, “< t அ; செய்யத்த 

SES, கூநெதனமை, 

Prac'ti-ca-ble, a. சsகமான, சாத்தியமா 
ன, இயன்ற, செய்யக்கூடிய. 
to be, இயலுதல், எலுதல், ஒண்ணு 
தல், ROSA. 

Prac’ti-ca-bly, adv. செய்யத்தக்கதாய், 
சித்தியாக்கத்தக்கதாய். 

Prac'ti-cal, a. சrதனைக்கடுத்த,அப்பியா 
சத்துக்குரிய. 
consequence, a! Zara enw, ASS). 
man, அப்பியாச, பழகாடி 

Prac'ti-cal-ly, adv. zசrதனையாய், அப்பி 
யாசமாய், பயிற்சியாய். 

Prac'ti-cal-ness, s. சrதிக்கத்தக்கதன் 
மை, பயிலத்தக்கதன்மை. 

Prac'tice, 8. zசrாதனை, அப்பியாசம், uf 
ட்சை, பயிற்சி, சீரிப்பு,பிரயத்தினம். 
religious, மார்க்கஅனுசாரம், மார்க்க 
சாதனை, வைதீகஆசாரம். 
of hand,கைப்பழக்கம்,கைச்சாதனை, 
கராப்பியாசம், osuuWw oA, 
as usage, வழக்கம், பழக்கம். 

Prac'tice, v. a. பயிற்றுதல், UPL ALD 
— $50, பழக்குதல், 

Prac'tice, v.n. பயிலுதல், பழகுதல், சா 
தித்தல், கையாளுதல், பிரயத்தினம்ப 
COT SOY) EV, அப்பியாசம்பண்ணுதல். 
medicine, பரிகாரம்பண்ணுதல், வை 
தீதியஞ்செய்தல். 
religiously, அனுசரித்தல், ஒழுகுதல், 
அனுட்டித்தல், கைக்கொள்ளுதல், ஆ 
சரித்தல். 
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the tones, in music, சரளிபாடுதெல்; ௪ 
ருதிகூட்டுதல். 

Prac'ti-cer, s. அப்பியாச, பழகாடி,சா 
தீனைகாரன. 

Prac-ti'tion-er, 8. மருந்துசெய்திறவன், 
வைத்தியன், வைத்தியாப்பியா9ி. 

Prag-mat’ic, தஅடினமுள்ள, சோ 
Prag-mat'ic-al, ocd ieee 

ந்தரவுபண்ணுதிற, தலையிடுதிற. 
Prag-mat’ic-al-ly, adv. தனமாய், சோ 

லியாய், எழுந்தபடி. 
Prag-mat'ic-al-ness, s. உரிமையின்றிக் 

கையிடுகை, வீணாய்த்துணிகை. 
Prag'ma-tist, s. தடனக்காரன், சோலி 

ச்காரன், SIONS I OO. 
Prairie, s. மைதானம், புற்காடு, 
Praise, s. ததி, அத்தியம், சோத்திரம், பு 

கழ், புகழ்ச், வாழ்த்து, பாராட்டு, 
போற்றி, ஒர்த்தனம். 

Praise, v. a. போற்றுதல், அதித்தல்,தோ 
தீதிரித்தல், புகழுதல், மெச்சுதல், வா 

ழத்துதல், £ர்த்தித்தல், உயர்த்துதல், 
வன்னித்தல். 

Prais'er, s. துதிசெய்வோன், 
வன், சோத்திரிப்போன். 

Praise'less, a. புகழற்ற, துதியற்ற, ஒர் 

தீதியற்ற, பெயரற்ற. 
Praise'w6r-thy, a. அதிக்கத்தக்க, புகழ 

டையத்தக்க., 

Prince, v. n. பாய்தல், தள்ளுதல், தள் 
ளிவிளையாடுதல். 

Princ'ing, 8. பாய்கை, துள்ளிவிளையா 
Bans. 

Prank, s. சேட்டை, உபரயவிளையாட் 
டு, அள்ளுகை. 

Prank, ».a. சங்காரித்தல், பூஷணி 
தீதல், வேஷமிடதெல். 

Prate, 8. பசபசப்பு, பிதற்று, அலட்டு, 
Prate, v. ad. அலப்புதல்,; கத்துதல், ப 

சபசத்தல், பிதற்றுதல். 
Prater, s. அலப்பி, பசப்பி, விண்வ 

சனி, பிதற்றன். 
Prating, a. sத்துறெ, அலப்புள்ள, uF 

பசப்புள்ள, பசப்புநறெ. 
Prat'ing-ly, adv. அலப்பாய், பசபசப் 

பாய், லீண்வசனிப்பாய். 

Prat'tle, s. vழலைச்சொல், குதலை, உல் 
லாபம், கொஞ்சுமொழி. 

புகழ்ப 
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as idle talk, அலப்பு, அலட்டு, பித 
ற்று, Sou Fe. 

Prat'tle, v.n. மழலைவார்த்தைபேசுதல், 
குதலைபேசுதல், கொஞ்சுதல். 

Prat'tler, s. லண்பேச்சுக்காரன், 
நி, மழலைப்பிள்ளை. 

Prat’tling, s. கொஞ்சுமொழி, செல்வப் 
பேச்சு, மழலைப்பேச்சு, மழலை. 

Prav'i-ty, s. கே௫, சீர்கேடு, தாறுமாறு, 
அன்னடை. = 

Prawn, s. இறால், இறவு. 
small, இராற்கூனி, 9ற்றிறால். 

Prax'is, s. பழக்கம், அப்பியாசம், முன் 
மாதிரி, பயிற்சி, 

Pray, v. பிராத்தித்தல், வேண்டுதல்செ 
ய்தல், இரந்துகேட்குதல், மன்றாட 
ல்,குறையிரத்தல், விண்ணப்பம்பண் 

ணுதல். 
Prayer, 8. மன்றாட்டம், விண்ணப்பம், 

பிராத்தனை, வேண்டுகை. 
Pray'er-ful, a. பிரரத்தனைக்குணமுள்ள, 

மன்றாட்ளெள, வணக்கமுள்ள. 
Pray'er-ful-ly, adv. vன்றாட்டாய், வண 

க்கமாய், விண்ணப்பமாய்,வேண்டுத 
னுடன். 

Pray’er-less, a. பிராத்தனையற்ற, வணக் 
கமில்லாத, தாழாத. 

Préach, v. பிரசங்இத்தல், போதித்தல், 
போதகம்பண்ணுதல். 

Préach’er, s. மிரசங்க, போதகன், வா 
சாலன். 

Préach’er-ship,s. Jrzசங்இயுத்தியோகம். 
Préach’ing, s. பிரசங்கிக்கை, பிரசங்கி 

ப்பு; உபதேரிக்கை, 
Pre-ad-mon’ish, v. a. முன்னேறப்போ 

தித்தல், ஏற்கெனச்சொல்லுதல், மு 
ன்னெச்சரித்தல். 

Pre-ad-mo-ni'tion, s. மன்னெச்சரிப் 

பு, முன்னெச்சரிக்கை. 
Pré'am-ble, s. பாயிரம், முகவுரை. 
Pré'am-ble, v. a. மsவுரைகட்டுதல்,பா 

யிரஞ்சொல்லுதல். 
Pre-am'bu-late, v. a. முன்னடத்தல். 
Pre-am’bu-la-to-ry, a. முன்போறெ, 

முந்துற, முன்செல்லுறெ. 
Preb’end, s. கொலில்மானியசம்பளம். 

Preb'end-a-ry, s. கேரவில்மானிய௫ம்ப 

ளம்பெற்றவன். 
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Pre-ca'ri-ous, a. இட்ட மற்ற, நிச்சயம 
ற்ற, ஐயப்பாடான, சமுச்சயமுள்ள. 

Pre-ca'ri-ous-ly, .adv. பராதனமாய், ஐ 
யப்பாடாய், நிச்சயமற்றவிதமாய். 

Pre-ca'ri-ous-ness, s. ஐயம், சந்தேகம், 
நிலையாமை, சமுசயம், பராதனம். 

Prec’a-tive, விண்ணப்பஞ்செய் 
Prec’a-to-ry, a . கிற. 
Pre-cau'tion, s. முன்னெச்சரிப்பு, கவ 

னிப்பு, சாவதானம். 
Pre-caii'tion, v. a. முன்னெச்சரித்தல், 

முன்சாக்கதரதையாயறிவித்தல். 
Pre-cau'tion-al, முன்னெச்சரி 
Pre-cau’tion-a-ry, ° § ப்பான, 
Pre-céde’, v. a. முந்துதல், முன்னி 

ல், முன்னேறதல். 
Pre-céd'ence, s. முதன்மை, தலைமை, 

சிரேஷ்டம், சேட்டம். 
to have precedence, முக்துகை, தலை 
ப்படுகை, அதிகரிப்பு, முன்னேற்றம். 

Prec’e-dent, s. உதாரணம், முன்மாதிரி, 

மேற்கோள். 

Pre-céd'ent, a. முந்தின. 
Prec'e-dent-ed, a. மேற்கோொள்கொண் 

ட, உதாரணங்கொண்ட. 
Pre-cé'dent-ly, adv. முன்னாக, முந்திய. 
Pre-cen'tor, s. Sதத்தலைவன், இராகத்த 

லைவன், சங்கேசாத்திரி. 
Pré'cept, 8. கட்டளை, கற்பனை, 

divine, தேவகட்டளை,தேவகற்பனை, 
வேதப்பிரமாணம். 
moral, ஈன்னெறிதூல், தருமதூல். 
royal, இராசகட்டளை, இராசகற்ப 
னை, இராசநியாயப்பிரமாணம். 

Pre-cep'tive, a. கட்ட ளையுள்ள,கற்பனை 
யான, படிப்பிக்கெற, போதிக்தெ, பி 
ரமாணமான. 

Pre-cep'tor, s. ஆசான், வாத்தி, வாத்தி 
யாயன், போதகன். 

Pre-cep-to'ri-al, a.பெதகத்துக்கடுத்த, 
வாத்திக்குரிய. 

Pre-cep'tress, s. வரத்தியரயி, 
Pre-ces'sion, s. மன்போகுகை, முந்தி 

ப்போகுகை. 
of the equinox, சrரந்திப்பாதகதி,அ 
UL) COT FSV GOT LD» 

Pre'cinct, s. சற்றெல்லை, எல்லைமானம், 
ஓரம், புறஎல்லை, 
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Pre'cious, a. அதிவிலையுள்ள. 

thing, அரும்பண்டம், தாரம், அரும் 
பொருள். 
precious metals, வல’ையுயரர்தலோக 
ங்கள், புடமிட்டலோகங்கள். 
as highly esteemed, மிகமதிக்கப்பட் 
ட; அருவிலையுள்ள. 
as very valuable, அருமையான, உச் 
சிதமான; அபூருவமான. 

in irony, அற்ப, சொற்ப. 
stones, இரத்தினங்கள், அரதனங்கள். 
(the 12 in Revelation.) 

. Jasper, ரவாக்கல். 
Sapphire, dugaa. 
Chalcedony, வைரம். 
Emerald, மரகதம். © 
Sardonyx, கோமேதகம். 
Sardius, Aவப்புக்கல், சுமீரம். 
Chrysolite, அ௮க்கிக்கல், சந்திரகா 
ந்தம். 

8. Beryl, படக ப்பச்சை. 
9.. Topaz, பதுமராகம். 
10. Chrysoprasus, வைட௫ரியம். 
11. Jacinth, புட்பராகம். 

12. Amethyst, சகந்திக்கல். 
Pre'cious-ly, adv. அரிதாய், விலையுயர் 

நீததாய், அருமையாய். 

Pre'cious-ness, s. அதிவிலையுடைமை, 
விலையுயர்ப்பு, அருமை. 

Prec'i-pice, s. செங்குத்து, நிறுதிட்டம், 
 செங்குத்துமலை. 
Pre-cip'i-ent, a. கற்பிக்றெ, போதிக் 

திற, விதிக்றெ, விதானிக்கிற. 
Pre-cip’i-tance, தணிவு, திகெ 
Pre-cip'i-tan-cy, me pre எண்ணிக்கை 

யின்மை, அதிதுரிதம்,; வீராவேசம், 
ரேர்ந்தபோக்கு ; அதி£க்கிரம். 

 Pre-cip'i-tant, a. தணிவுள்ள, இிகெறா 
er, ரேர்ந்தபோக்கான, அதிதுரித 
மான, எழுந்தமானமான. 

Pre-cip’i-tant-ly, adv. தணிவாய், அதி 
அரிதமாய், திகெறாய், திடீரென. 

Pre-cip’i-tate, s. நீறு, பஸ்மம், சுண் 
ணம், பொடி, அகள். 
nitre or sulphur, Arராவகநீறு. 

Pre-cip' i-tate, v. a. தீலேகழோகவிழுத்த 

ல்; தாழ்த்துதல், தள்ளுதல், அரிதப் 
டுத்தல். 

noma 
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Pre-cip'i-tate, v.n. தலைழோகவிழுதல், 
அரிதமாய்விழுதல். 
in chemistry, அடைதல். 

Pre-cip'i-tate, a. தoைகழாய்விழுறெ, ௮ 
தோகதியான. 
to be precipitate, அரிதங்கொள்ளூத 
ல், சீக்ரெங்கொள்ளுதல், தீவிரித்தல். 

Pre-cip’i-tate-ly, adv. தலைகீழாய், ௮ 
தோகதியாய், அதிதுரிதமாய், OR 
Cpl, சடிதியாய். 

Pre-cip-i-ta'tion, s. அதிசக்கிரம், ௮ 

தோகதி, அதிதவிரம், திகெறு. 
Pre-cip’i-ta-tor, s. ஏyுவோன், அண்டி 

விடுதிறவன், வியவன். 
Pre-cip'i-tous, a. செங்குத்தான, அதோ 

கதியுள்ள, அரிதமான. 
Pre-cip'i-tous-ly, adv. அதோகதியாய், 

Cant Te 
| Pre-cip'i-tous-ness, s. செங்குத்தானத 

ன்மை, பதஷ்டம். 
Pre-cise', a. தீர்க்கமான, நேரான, இரு 

சத்தமான, சரியான, செம்மையான, 
அட்பமான, திட்டமான. 
as affected, அநு ட்பமான. 
a precise person, sண்ஈதக்காரன், க 
ற்கசன், கடினன், வரையறைகாரன், 
நிதரர்த்தன், அட்பன. 
to be precise, Sor lg தம்பண்ணுதல், 
அட்பமாயிருத்தல், நிதார்த்தமாதல். 

Pre-cise'ly, adv. சரிவர, இட்டமாய், தீ 
ர்க்கமாய், நுட்பமாய், நிசார்த்தமாய். 

Pre-cise'ness, s. sண்டிதம், நிதார்த்தம், 
அட்பம், கற்கசம. 

Pre-ci'sion, s. ரேர்மை, செம்மை, நிதா 
ர்த்தம், திட்டம், வரையறை, அட்பம். 

Pre-ci'sive, a. Sit wren, நிதார்த்தம்ப 
ண்ணுறெ, வரையறையான. 

Pre-cliide’, v.a. தடுத்தல், விலக்குதல், 

தவிர்த்தல், நீக்குதல், தள்ளுதல். 
Pre-clu’sion, s. தடுப்பு, விலக்கு, தவிர் 

ப்பு, புறம்பாக்குகை. 
Pre-cli’sive, a. su ப்படத்தறெ, தவி 

ர்க்றெ, புறம்பாக்குதிற. 
Pre-clu’sive-ly, adv. தடையாய், தாமத 

மாய், புறமீங்கலாய். 

Pre-co0'cious, a. பருவத்திற்குமுன்பழு 
த்த, வம்பான, காலத்திற்குமுன்பக் 
குவமான. 

F4t 
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Pre-co'cious-ness, பருவத்திற்குமு 
Pre-coc’i-ty, *ன்கனிகை, கால 

த்திற்குமுந்திப்பக்குவப்படுகை. 
Pre-cog'i-tate, v. a. மன் ஆலோசித்தல், 

முன்யொசித்தல். 
Pre-cog-i-ta'tion, s. (ன்ஆலோசனை, 

முன்உத்தேசிக்கை. 
Pre-cog-ni'tion, 8. முன்னறிவு, பூரறாவ 

க்கியானம். 
Pre-com-pose’, v. a. முன்சேர்த்தல், மு 

ன்னிரைத்தல், முன்கோத்தல். 
Pre-con-céit’, 8. முன்னினைத்தசஎண்ண 

ம், முன்னெண்ணம். 
Pre-con-céive’, v. a. முன்னெண்ணுத 

ல், முன்னறிதல். 
Pre-con-cep'tion; s. முன்கொண்டவெ 

COT COT Dy பூருவகாட்சி. 
Pre-con'cert, v. a. முன்கூடியாலோசி 

தீதல், மூன்னேதாத்தல். 
Pre-con-cert'ed, a. முன்னாலோசித்த, 

முன்னேதர்ந்த. 
Pre-con'tract, s. முன்னேசெய்தஉடன் 

பிடிக்கை, பூருவஉடன்பாடு, 
Pre-cur'sor,s.முற்றூதன்,கட்டியகாரன் 
Pre-cur'so-ry, 8. முகவுரை, ஆரம்பம். 
Pre-cur'so-ry, a. தரதனுக்கடுத்த, முன் 

னறிவிக்றெ, (porn mG) p. 
Pre-da'ceous, a. கொள்ளையாடிச்£ீவிக் 

இற, குறையாற்பிழைக்றெ. 
Pre'dal, a. கொள்ளைக்குரிய, ப் 
On, பறிக்றெ. 

Pred’a-to-ry, a. கொள்ளையிடுந்தன்மையு 
ள்ள;கொள்ளையாடுநிெற, களவுள்ள, சூ 
றையாடுகிற,குறும்பான, பட்சிக்றெ, 
character, குறும்புத்தனம், குறையா 
ட்டம், பறிப்பு. 
warfare, குறையாட்டம், கொள்ளைப் 
போர், அடிடறி. 

Pred-e-ces'sor, 8. முந்தின உத்தியோக 

ஸ்தன், முந்தினவன். 
Pre-des-ti-na'ri-an, s. முன்விதிப்படி 

யென்னுங்கோட்பாடு. 
Pre-des-ti-na/'ri-an, a. முன்குறிப்புக்கு 

ரிய, மூன்விடப்புக்குரிய். 
Pre-des'ti-nate, முன்குறித்தல, 

Pre-des'tine,  ~ Rd 
ன்நியமித்தல், முன்விதித்தல், முன்ல 
பித்தல். 
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Pre-des'ti-nate, a. முன்தர்மானிச்கப்ப 
ட்ட, முன்விதிக்கப்பட்ட, முன்கு 

தித்த, முன்னியமித்த. 
Pre-des-ti-na'tion, 8. மன்னியமம், மு 

ன்தீர்ப்பு, நியதி, பூருவவிதி. 
Pre-des'ti-na-tor, s. முன்குறிப்போன், 

முன்விதிப்போன். 
Pre-de-term/in-ate, a. முன்நியமிக்கப் 

பட்ட, முன்விதிக்கப்பட்ட, pag 

நித்த. 
Pre-de-term-in-a'tion, s. மன்னியமம், 

முன்லபி; முன்குறிப்பு, முன்தீர்ப்பு. 
Pre-de-term’ine, v. a. முன்னிதானித்த 

ல், முன்குறித்சல், worBissa. 
Pred-i-ca-bil'i-ty, s. உறதிப்படத்தக்க 
தன்மை, உண்மையஎளவை. 

Pred'i-ca-ble, a. அத்தாட்சப்படத்தக்க, 
உறுதிப்படத்தக்க, இயல்பேதுவுள்ள. 

Pre-dic'a-ment, s. நிருவாகம், தன்மை, 
நிலைமை, Fi. 
asplight, க்கு ,தொந்தரை,தொல்லை. 

Pre-dic-a-ment'al, a. Aிலைமைக்குரிய, 

இயல்புக்குரிய. 
Pred’i-cant, s. உண்மையென்றுசாதிப் 

பவன், உறுதிப்படுத்துபவன். 
Pred’i-cate, s. குத்திரம், பயனிலை, உத் 

தேசம், அருத்தாபத்தி, 
Pred’i-cate, v. a. குறித்தல், சொல்லுத 

ல், நியமித்தல், உறுதிப்படுத்திச்சொ 
ல்லுதல். 

Pred-i-ca'tion, s. உத்தேரிப்பு, நியமிப் 
பு, உறுதிப்படுத்துகை. 

Pred'i-ca-to-ry, a. உறுதிப்படுத்திச்சொ 
ல்விய, எச்சரிக்கப்பட்ட. 

Pre-dict’, v. a. Sர்ச்கதரிசனஞ்சொல்லு 

தல், வருங்காரியஞ்சொல்லுதல். 

by astrology or astronomy, sணித்த 

ல், குணித்தல். 
as fortune-tellers, கGுறிசொல்லுதல். 

Pre-dic'tion, s. வருங்காரியஞ்சொல்லு 
கை, தீர்க்கதரிசனமுரைக்கை. 
astronomical or astrological, sணித் 
அச்சொல்லுகை. 

Pre-dict'ive, a. முன்சொல்லுநிற, வரு 
ங்காரியஞ்சொல்லுறெ, 

Pre-dict'or, s. Sர்ச்கதரிச, உறுவதுசொ 
ல்வோன், வருங்காரியமுரைப்போ 

ன். 
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Pre-di-lec'tion, s. சாய்மானம், சார்பு; 
பாரபட்சம், மனச்சாய்வு. 

Pre-dis-pose', v. 4. wனஞ்சாய்த்தல், ம 
னந்திருப்புதல், வசப்படுத்தல், முன் 
தகைமையாயிருத்தல். 

Pre-dis-po-si'tion, s. wனச்சாயவு, மன 
சீசார்பு, முற்றகைமை. 

Pre-dom'in-ance, தலைமை, மேன் 
Pre-dom'in-an-cy, ° : மை, சிரேஷ்ட 

ம், ஆதிக்கம், பிரதானம். 
Pre-dom'in-ant, a. ஆதிக்கமான, அதி 

காரமுள்ள, மேன்பாபளெள, தலைமை 
யான, ஆளுறெ, பிரதானமான. 

Pre-dom'in-ant-ly, adv. மேம்பாடாய், 
தலைமையாய், பிரதானமாய், அதிகா 
ரமாய், விசேட மாய். 

Pre-dom'in-ate, v. n. அதிகப்படுதல், 
மேற்படுதல், கதித்தல், தலைமையா 
தல், விசேடித்தல். 

Pre-dom-in-a'tion, s. அதிகாரம், மேம் 
பாடு, தலைமை, விசேடம். 

Pre-e-lect’, v. a. முன்கெரிதல், முன்கு 

றித்தல், முன்வரித்தல்.. 
Pre-e-lec’tion, s. மன்னியமிப்பு, ம 

ன்னியமம், முன்தெரிகை. 
Pre-em'i-nence, s. Sew, சிலாக்கிய 

ம், முதன்மை, முன்னீடு, மேன்மை, 
சிரேஷ்டம். 

Pre-em'i-nent, a. தoைமையான, நாயக 
மான, சிரேஷ்டமான, உத்தமமுள்ள, 

தகுதியுள்ள. 
Pre-em'i-nent-ly, adv. மnsத்துவமாய், நா 

யகமாய், தலைமையாய், சிரேஷ்ட 
மாய், முதன்மையாய். 

Pre-emp'tion, s. கொள்வனவில்முதலு 
ரிமை. 

Preen, v. a. இறகுகோதுதல். 
Pre-en-gage’, v. a. முக்தியுடன்படுதெல், 

முன்னேற்படுதல், முந்திவிடுதல். 
Pre-en-gage’ment, s. முதற்கடமைப்ப 

டுகை, முதலுடன்படுகை, முன்வாக் 
குப்பண்ணுகை. 

Pre-es-tab'lish, v.a. மன்னேறிக்குடி 

யிருத்துதல், முன்னிறுத்துதல், முன் 
னிலைப்படுத்துதல். 

Pre-es-tab'lish-ment, s. முதற்குடியிரு 

ப்பு; முன்னிலைமை, footie 
பாடு. 
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Pre-ex-am-in-a'tion, s. முதற்சோதனை, 

முன்னாராய்வு. 
Pre-ex-am'ine, v. a ுன்னேஆராய்த 

ல், முன்சோதித்தல்., 
Pre-ex-ist’, v.n. முன்னிருத்தல், முன் 

னுண்டாதல், சுயம்பாயிருத்தல். 
Pre-ex-ist'ence, s. மன்னிருப்பு, முன் 

சீவிக்கை, முன்னாகுகை. 
Pre-ex-ist'ent, a. மன்னிருக்றெ, 269 

தியான, ஆதிக்காதியாள. 
Preface, s. பாயிரம், முகவுரை. 
Preface, v. முகவுரைசொல்லுதல், பா 

யிரஞ்சொல்லுதல், பதிகமுரைத்தல். 
Pref'a-cer, s. முகவுரைகட்டுவோன். 

Pref'a-to-ry, 4. முsவுரையான, பாயிர 
த்துக்கடுத்த, பதிகமான. 

Pré'fect, s. தேசாதிபதி, ஆளுகைகார 

ன், அதிகாரி, சமாதானபதி. 

Pre'fect-ship, அதிக்கம், தேசாதிப 

Pré'fect-ure, * ன துரைத்தன 
ம்; பிரதானிக்கம். 

Pre-fer', v. a. sஈவ்லதென்றுதெரிதல், ௩ல் 

லதென்றெடுத்தல், ஆய்ந்தெடுத்தல். 

as advance to dignity, மேன்மையாக 
குதல், முந்தித்தெரிதல். 
as present, கொடுத்தல், நீட்தெல். 

Pref'er-a-ble, a. தெரிந்துகொள்ளப்பட 

தீதக்க, அதிகசிறப்பான. 
Pref'er-a-ble-ness, 8. அதிகறெப்பு; உத் 

தமம், யோக்கியம், விசேஷம். 
Pref’er-a-bly, adv. அதிகிறப்பாய், உத் 

தமமாய், விசேஷமாய். 
Pref'er-ence, s. சராய்மானம், மனச்சாய் 

வு, மனவிருப்பம், வாரப்பாடு. 

Pre-fer'ment, s. sல்லதென்றெடுக்கை, 
விரும்பித்தெரிந்தெடுக்கை. 

Pre-fer’rer, s. தெரிந்தெடுப்பவன். 

Pre-fig'u-rate, v. a. முன்னுருவதித்தல், 

முன்னுவயித்தல், முன்குறித்தல். 
Pre-fig-u-ra'tion, s. முன்னுருபிக்கை, 

முன்குறிக்கை, முன்பாவிக்கை. 

Pre-fig'u-ra-tive, a. மன்குறிக்கெற, ம 
ன்னுசூ பிக்க. 

Pre-fig'ure, v. a. முன்னுருவஇித்தல் 

ன்குறித்தல், மாதிரிகாட்தெல். 

Pre-fine’, v.a. முன்னேஎல்லைப்படுத 
தல். 

» 
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Pre'fix, s. முதலடைமொழி, உபசருக் 
கம், நிலைமொழி 

Pre-fix’, v. 4. முன்னிறுத்துதல், முன் 
வைத்தல், முன்னிணைத்தல். 

Pre-ful’gen-cy, 8. அதிபிரபை, மாசோ 
தி, மகாபிரகாசம். 

Preg'na-ble, a. பிடிபடக்கூடிய, எபெ 
டக்கூடிய, பறிக்கப்படக்கூடிய. 

Preg'nan-cy, s. Ae, Ge. 
Preg'nant, a. Aeைதgத்த, கருக்கொண்ட, 
குற்கொண்ட, பீழ்கொண்ட. 
animal, குட்டித்தாய்ச்சி, 
cow, சனைப்பசு, கன்றுத்தாய்ச்ி. 
woman, கருப்பவதி, குலி, கருப் 
பிணி. 
to be pregnant, sகருsக்கொள்ரூதல், க 
ருப்பந்தரித்தல். 

Preg’nant-ly, adv. செழிப்பாய், றெப் 
பாய், நிறைவாய் 

Pre-hen'sile, a. பிடககின்ற, பிடிக்கத்த 
க்க, பற்றத்தக்க. 

Pre-hen'sion, 8. பிடிப்பு, பற்று. 
Pre-judge’, v.a. விசாரிக்கமுன்தர்த்த 

ல், ஆராயாமல்நிருபித்தல். 
Pre-jude" ment, 8. ஆராயாதுசெய்ததர்ப் 

பு, முன்தர்ப்பு. 
Pre-ju'di-cate, v. ஆராயாமற்றிர்த்தல், மு 

ன்னிருபித்தல். 
Pre-ju-di-ca'tion, s. அத்தாட் சியின்றிய 

நியமம், ஆராயாமற்செய்த தீர்ப்பு. 
Prej'u-dice, s. அவஉத்தேசம்; முன்கொ 

ண்டதப்பானஎண்ணம். 
as mischief, sLட்டம், சேதம், கேடு. 
to be prejudiced, சப்பெண்ணத்துக் 
திட மாதல். 

Prej'u-dice, v. a. மvwனஞ்சாய்த்தல், மோ 

சப்படுத்தல், மனந்திரும்பல். 

Prej-u-di'cial, a. கேடுள்ள, சேதமுள்ள, 

நட்டமுள்ள, மோசமான. 
Prej-u-di'cial-ness, s. sட்டத்தனம்;கே 

டு, மோசம். 

Prel'a-cy, 5. குருப்பிரதரனியாட்ி, ௧ 
ண்காணியாட் ௫. 

Prel’ate, s. oar குருப்பிர 
தானி, கண்காணி, சிரேஷ்டகுரு. 

Prel'ate-ship, s. Aரேஷ்டகுருத்துவம். 
Pre-lat'ic, கண்காணிக்குரிய, கு 

a. acu 
Pre-lat’ic-al, க்கக் 
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| Pre-lat'ic-al-ly, adv. sண்சாணித்துவமா 
ய், குருத்தவமாய். 

Pre-la'tion, s. sல்லதெனத்தெரிகை, ஒ 
ன்றிலுமொன்றைவிசேடிக்கை. 

Prel'a-tist, s. கருவாதிக்கானுசாரி, கு 
ருப்பிரதானுசாரி. 

Pre-lect', v. a. பேசுதல், சம்பாஷித்தல், 
லிபரம்வாசித்தல், பிரசங்கம்வாரித் 
தல், வாசித்தல். 

Pre-lee’tion, s. பேச்சு, சம்பரஷனை, பி 

ரசங்கம், வாரிக்கை. 
Pre-lec’tor, s. JrzஙSி. 
Pre-li-ba'tion, 8. முன்ருபொர்க்கை. 

Pre-lim’in-a-ry, s. பதிகம், பாயிரம், மு 

கவுரை, அன்முடி. 
Pre-lim'in-a-ry, 4. முகவுரையான, பா 

யிரத்துக்கடுத்த, பீடிகையான. 
Pré'lude, s. முகவுரை, ஆரம்பம், சுதிகூ. 

ட்கை, முன்னறிவிப்பது. 
Pre-lide’, v. a. சுதிகிட்டதெல், முகவு 

ரையாய்ச்சொல்லுதல். 
Pre-lu'sive, முகவுரையான, பாயி 
Pre-li’so-ry, ii reese: முற்கு 

நியான, பதிகமான. 

Pre-ma-tire’, a. பருவத்திற்குமுந்தின. 
birth, கரைகன்று, அழிகரு. | 
fruit, லம்புப்பழம், வெம்பல். 

Pre-ma-ture'ly, adv. பக்குவத்துக்கு மு 
ன், மிகுசுறுக்காய், அசாதனமாய், oF 
ண்ணாமல், நினையாமல். 

Pre-ma-ture'ness, ப விதத் 
Pre-ma-tu'ri-ty, Seams, அபக்கு 

வசம்பவம், வாலவிருத்தம். 
Pre-med'i-tate, v. a. மன்னாலோூத்த 

ல், முன்தியானித்தல், ஆய்க்தோய்ந் 
அபார்த்தல், ஆலோசித்தல். 

Pre-med'i-tate-ly, adv. மன்ஆலோசித் 
அ; முன்யோசனையுடன், இந்தனை 
யாய், ஆலோசனையாய். 

Pre-med-i-ta'tion, s. முன்ஆலோசனை, 
இந்தனை, முன்யோசனை. 
without, ஏற்றபடி, வந்தபடி, நேர்ந்த 

படி, நினையாமல், அலோசியாமல். 

Premier, s. முதன்மந்திரி, அதிகாரி, ஆ 
திக்ககாரன்; முகாரி, 

Premier, a. முதலான, பிரதான, அதிக் 
கமான. 
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Prem'iet-ship, s. முதன்மந்திரித்துவம, 

அதிக்கத்துவம், முதன்மை, அதிகா 
ரம்; முதல்அமைச்சு. 

Pre-mise’, v. a. முகவுரையாய்ச்சொல் 

MSN, பாயிரமாய்க்கூறல். 

Prem'i-ses, s. (pl.) நிமித்தம், முகாந்தி 
ரம், நியாயம், காரணம். 
and conclusion, சரதனசாத்தியங்கள், 
அனுமானரித்தாந்தங்கள். 
as lands, வீடடெதகாணிபூமி. 

Pré'mi-um, s. உபகாரம், நன்கொடை. 
bonus for money, கழிவு, வாத, வட் 
டம், “லாபம். 
reward, வெகுமானம்,வெகுமதி. 
as prize, பந்தயம், ஒ ட்டம். 

_ for buying and selling, தரவு. 
 Pre-mon’ish, v. a. மன்னெச்சரித்தல், 

முன்சொல்லிவைத்தல். 
Pre-mo-ni'tion, 8. முன்னெச்சரிக்கை, 

முன்னறிவிப்பு. 
Pre-mon'i-to-ry, 4. முன்னெச்சரிப்பா 

ன, முன்சொல்விவைக்கிற, முன்ன 
DASE Mm. 

Pre-mon-stra'tion, s. முன்னறிவிக்கை. 
Pre-mu-nition, s. 91/) dwrwwCwnRs 

கை, எதிருத்தரமறிகை. 
Pre-nom'in-ate, v. 4. முன்னுரைத்தல், 

முன்னியயித்தல். 
Pre-nom-in-a'tion, s. ன்னியயிக்கை, 

முன்கூறப்படுகை. 
Pre-no'tion, 8. முன்னறிவு. 
Pre-oc'cu-pan-cy, 8. முன்னாடி 
Pre-oc-cu-pa'tion, s. தொழில் முதலிய 

வற்றின்முன பிரவேசம். 
Pre-oc'cu-py, v.a. முதலாட் பெறுதல். 

Pre-o-pin'ion, 8. முக்தினவெண்ணம், 
முன்னபிப்பிராயம். 

Pre-op'tion, 8. மதலுரித்து முதலுரிமை, 
முதற்றெரிந்துகொள்ளுகை. 

Pre-or-diin’, v. a. முன்னியமித்தல், மு 
ன்னிதானித்தல். 

Pre-or'din-ance, s. முன்தீர்மானம். 
Pre-or'di-nate, a. மன்னியமிக்கப்ப 

ட்ட, முன்வரிக்கப்பட்ட. 

Pre-or-di-na'tion, s. முன்னியமம. 

Prep-a-ra'tion, 8. ager, ஆயத்தம், 
சேகரம், சேகரிப்பு, பிரயத்தனம். 
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for war, போர்க்கெழுச்சி, படைமு 
ஸ், யுத்தஎத்தனம். 
in anatomy, கங்காளம், கழியுடல், 
நெட்டை, முழுஎன்பு. 

Pre-par'a-tive, s. ஆயத்தம்பண்ணும்வஸ் 
அ, உபகரணம்,ஆயத்தம்பண்ணுவது. 

Pre-par’a-tive, a. ஆயத்தப்படுத்துறெ, 
ஏற்ற, எத்தனமுள்ள. 

Pre-par'a-tive-ly, adv. எத்தனமாய், ஆ 
யத்தமாய். 

Pre-par’a-to-ry, a. ஆயத்தமான, ஏது 
வான, முன்போநெ, காரியத்திற்கே 
ற்ற, பிரயத்தனமான. 

Pre-pare’, v. a. எத்தன ம்பண்ணுதல், ஆ 
யத்தம்பண்ணுதல், சேகரித்தல், பொ 

ருத்துதல், சவதரித்தல். 
Pre-par’ ed-ly, adv. எத்தனமாய், அரா 

ய், ஆயத்தமாய். 
Pre-par'ed-ness, 8. ஆயத்தம், ஏத்தனம், 

அசர். 

Pre-par'er, s. ஆயத்தம்பண்ணுவோன். 
Pre-pay'ment, s. முன்னிறுப்பு. , 

Pre-pense’, v. a. மன்னாலோசித்தல். 
Pre-pense’, a. மன்னெண்ணின, மு 

ன்னேநினைத்த, உத்தேடித்த. 
Pre-pon'der-ance, ஏற்றம், கதிப் 
Pre-pon'der-an-cy, & ¢ பு; தாக்கம், ௮ 

திபாரம். 
behind, பன்தாக்கம், பிற்பாரம். 
on front, முன்தாக்கம், (oun. 

Pre-pon'der-ant, a. அதிபாரமாயிருக்கி 
ன்ற, கனபாரமான. 

Pre-pon'der-ate, v. கதித்தல்; மேற்கொ 

ள்ளுதல், தாக்குதல்; தாழ்த்தல், கனத் 
தல், அதிபாரங்கொள்ளல். 

Pre-pon-der-a'tion, s. அதிபாரம்,கனம், 
தாக்கம், கதிப்பு. 

Prep-o-si'tion, s. வேற்றுமையுருபிடை 
ச்சொல், உருபிடைச்சொல். 

Pre-pos’i-tor, 8. சட்டாம்பிள்ளை. 
Pre-pos-sess’, 0. 4. முதலாரரதல், முன் 

னட்சிப்பெறுதல். 

Pre-pos-sess'ion, 8. முன்னாட்இ, முன் 

ளுகை, முன்பற்றுகை. 

Pre-pos-ses'sor, 8. மன்னாட்சிக்காரன். 
Pre-pos'ter-ous, a. மதிகெட்ட, தப்பித 

மான, மாறுபாடான, புத்தியில்லாத, 
பிழையான. 
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Pre-pos'ter-ous-ly, adv. «PGs ns, த 
ப்பிதமாய், புத்திகேடாய், பிழையாய். 

Pre-pos'ter-ous-ness, 8. மதிகேடு, புத்தி 
கேடு, தாறுமாறு, 

Pre'puce, 5. Jனித்தோல், தோகை, கோ 
FE Bie ww. 

Pre-req'ui-site, s. முதற்றேவையானது, 
Pre-req'ui-site, a. முதற்றேவையான. 
Pre-rog'a-tive,s. சத்திரம், சலக்கரணை, 

உரிமை, சொந்தம், ஆதனம். 
court, மரணசாதனவிசாரணைமியாய 
தீதலம். 

of God, தெய்வாதனம். 
Pre-rog’a-tive, a. 9 Se முள்ள, 
Pré-sage’,s. குறி, நிமித்தம், முன்ன 

Da, முற்குறி, சகுனம். 
of death, சரக்குறி, மரணசகுனம். 

Pre-sige’, »v. a. வருவதுரைத்தல், குறி 
சொல்லுதல், குறிகாட்டுதெல், 

Pre-sag’er, s. முன்னறிவிப்பவன், குறி 
சொல்பவன். 

Pres'by-ter, s. சபையினுதவியுத்தியோ 
கஸ்தன், அத்தியட்சன். 

Pres-by-té'ri-al, சபையினுதவியுத் 
Pres-by-té'ri-an, * ; தியோகத்துக்கடு 

தீத. 
Pres-by-té'ri-an, s. Aரு’ச்சபையின் அத் 

தியட்சபரிபாலனவாதி. 

Pres-by-te’ri-an-ism, s. அத்தியட்சபரி 
பராலனகோட்பாடு, 

Pres'by-ter-y, s. Aறிஸ்துசபையில்மூப் 
பர்கூட்டம், அத்தியட்சர். 

Pré'sci-ence, 8. முன்னறியுமறிவு. 
Pre'sci-ent, : 

Pre'scious, ¢ மன்னாதி, 

Pre-scribe’, v. a.கற்பித்தல், கிருபித்தல். 
as give medical direction, மருந்துப் 
பத்தியங்களின்முறையறிவித்தல். 
as give law, பிரமாணங்கற்பித்தல். 

Pre'script, s. கற்பனை, ஒழுங்கு, கட்ட 
ளை, நியமம், விதி. 
law, கட்டளை, பிரமாணம். 

in medicine, wருந்துமுறைப்பட் 
டோலை. 

Pré'script, a. கற்பித்த, நியமித்த. 
Pre-script'i-ble, a. sற்பிக்கப்படத்தக்க, 

right, வழக்கப்படி வந்தவுரிமை. 
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Pre-scrip'tion, s. sற்பனை, விதி, நியம 
ம், நியமிப்பு. 
of a doctor, வரக மமுறை, பத்ததி, 
மருந்துமுறைப்பட்டோலை. 

Pre-script'ive, a. பரவணியுரிமையான, 
மாமூலவுரிமையான. 

Pres'ence, 8. முகதா, முன். 
chamber, கொலgலுமண்டபம், சமஸ்தா 
னமண்டயபம், மந்திரகூடம். 
divine, சன்ணிதி, சன்னிதானம், சா 

நித்தியம், திருமுன். 
of mind, அவதானம், மனக்கலக்கயி 
ன்மை, சிந்தனை, அறிவுடைமை. 
of a great person, சமுகம், 

Pre-sen-sa'tion, 8. முன்யோசனை, மு 

ன்னறிவு, முற்சிந்தனை. 
Pres'ent, s. கொடை, ஈகை, வெகுமதி, 

உபகாரம், தத்தம், தானம், தியாகம், 
பரிசு, கஈன்கொடை. 
a bridegroom’s to the bride’s father, 
பரிசம். 
toa king, &c., வெகுமதி, காணிக் 
கை, வெளிப்பாடு, 
to give a present, உபகாரங்கொடுத் 
தல், வெகுமதிசொடுத்தல். 

Pre-sent’, v. a. ஒப்படைத்தல், ஒப்பித் 
தல், காட்டதெல், கொடுத்தல், சொல் 

ஓதல், ஈதல். 
an account, sகணக்குக்காட்தெல், 
incense, துபங்காட்தெல், தூபங்கொ 
டுத்தல், 
offerings, &c., பலியிடுதல், காணிக் 
கைசெலுத்ததல். 
omens, குறிகாட்டுதெல், நியித்தங்காட் 
டுதல். 
precursory signs, zாயல்காட்டதெல், 
குணங்காட்டுதல். 
itself, as opportunity, sதருணங்கிடை 
த்தல், சமயங்கெைத்தல். 
to view, தோற்றுவித்தல், வெளிப்ப 
டுத்தல். 

Pres'ent, a. இருக்கெ, நிகமுறெ, eg 
திற, நிற்க, 
help, sகைகண்டதுணை. 
tense, நிகழ்காலம், நிகழ்வு. 

Pre-sent'a-ble, a. கொடுக்கப்படத்தக்க. 
Pres-ent-a'tion, 8. ஒப்புவிக்கை, காட் 

A, வேடிக்கை, கொடுக்குகை. 
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at birth, சrசுதயம், தோற்றம். 
Pre-sent'a-tive, a. கொடுக்கக்கூடிய, ஓ 

ப்புவிக்கக்கூடிய. 
Pre-sent’er, s. சொடுப்போன், ஒப்புவி 

ப்போன், ஈகையாளன். 

Pre-sen'tial, a. தற்காலத்திலிருக்றை,மு 
ன்னிலையில்நிற்கெ. 

Pre-sent'i-ment, 8. மன்னெண்ணம். 
Pres'ent-ly, adv. உடனே, இப்போதே, 
இச்சணமே, இக்கணமே. 

Pre-sent'ment, s. தோற்றம்,காட்,தரு 
மக்கருத்தாக்கள்கொடிக்குமறிவிப்பு. 

Pre-serv'a-ble, a. sாப்பாற்றப்படத்த 

க்க, பதணிக்கத்தக்க. 
Pres-er-va'tion, s. sாப்பு, இரட்சை, 

சேமம், பரிபாலனம், பராமரிப்பு. 
Pre-serv’a-tive, s. sாப்பது, காக்கும் 

பொருள், பாலிப்பது. 
Pre-serv'a-tive, a. s1é@m, துணைச்செ 

ய்கிற, இரட்சிக்கெற, போவஷிக்றெ, 
Pre-serv'a-to-ry, 8. sாவல், துணே, கா 

ப்பு, காப்பதற்குரியபொருள். 
Pre-serv'a-to-ry, a. srக்கற,பாலிக்கறெ, 
Pre-serve', 8. வற்றல், அடைகாய், ஊ 

அகாய், இனிப்புப்பண்டம். 
Pre-serve', v. a. srாப்பாற்றுதல், காத்த 

ல், தற்காத்தல், இரட்சத்தல், சேமம் 
பண்ணுதல், பரிபாலித்தல், ஓம்பல், 
தாபரித்தல், பாதுகாத்தல். 

Pre-serv'er,s. இரட்சகன், காவலன், கா 

ப்போன், பரிபாலனன். 
Pre-side’, v.n. தo’ைமைபண்ணுதல், ஆ 

திக்கம்பண்ணுதல், விசாரணைபண் 

ணுதல், ஆளுதல், பரிபாலித்தல். 

Pres'i-den-cy, s.க௧பை நாயகம், தலைமை, 

ஆதிக்கம், கண்காணிக்கம், பாலனம். 
as chief town, இராசதானி, இராசமா 
நகரம், தலைநகரம். 

Pres‘i-dent, s. சயைநாயகன், சங்கத்த 
லைவன், முகாமைக்காரன், தேசாதிப 
தி, பிரசாதிபதி, அத்தியட்சன், பரி 
பாலனன். 

Pres-i-den'tial, a. s—oeைமைக்காரனுக்கடு 
த்த, சபைநாயகத்துக்கடுத்த. 

Pres'i-dent-ship, s. தoலைமை, நாயகம், 
ஆதிக்கம், சிரேட்டம், 

Pre-sid'i-al, அரணான, ENA ME 
Pre-sid'i-a-ry, fe ¢ குரிய, 
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Pre-sig'ni-fy, v. a. முன்னேக்னுய்் 

தீல், முன்னறிவித்தல். 
Press, 8. நெருக்கம், அகத்தியம். 

a machine, குத்திரம், இயந்திரம். 
a printing press, ஏச்சியர்திரம், WF 
சேந்திரம். 
a throng, a crowd, கூட்டம், சனறெ 
ருக்கம், சனத்திரள், கும்பு. 
for garments, பு॥டைலைப்பெட்டி. 
for wine, ஆலை, இரசேர்திரம். 
for oil, செக்கு, கபெபுமரம், ஊற்று 

மரம், காணம், இடக்குமரம். 
Press, v. a. நெருக்குதல், ஒடுக்குதல், ௮ 

முத்துதல், இருத்துதல், செரித்தல், ௮ 
டர்த்தல், இறக்குதல், பலபந்தம்பண் 

BEN, நசுக்குதல், 
forward, £க்கிரம்பண்ணுவித்தல். 
heavily, பாரஞ்சுமத்துதல், தாக்குதல். 
in, தணித்தல். 
in the hand, பிளிதல், உறத்தல். 
hard, as creditors, &c., முட்டுப்படு 

த்தல், ரெருக்குதல், இறுக்குதல். 
UPON, அழுக்குதல், அழுத்துதல். 
out as oils, &c., ஊற்றுதல், இறுத்தல். 
out matter, &c., பிதுக்குதல், பீர்ச்சு 
தல். 
to the bosom, sட்Lக்கொள்ளுதல், க 
ட்டியணைத்தல், கட்டித்தழுவுதல். 
as make soft by pressing as fruits, 
அக்கல், நடித்தல். 
as obligation, sடன்சுமத்துதல், தாக் 
குதல், பாரித்தல். 

Press, v. n. ரெருங்குதல், அடர்தல், கு 
ம்பலாதல், பதிதல், அமழுங்குதல். 

Press'-bed, s. ம௭ப்புக்கட்டில். 
Press'er, s. நெருக்குவோன், பலபந்தம் 

பண்ணுவோன். 
Press’-gang, 8. கப்பல்யுத்தத்துக்குச்சன 
ங்களைப்பலபந்தமாய்ப்பிடிப்பவர்கள். 

Press'ing, a. நெருக்கிடையான, அவச 
ரமான, பலபந்தம்பண்ணுஜெ, பிஸி 

இற, ரெருக்குறெ. 
Press’ing-ly, adv. நெருக்கிடையாய், ரெ 

ருக்கமாய, அவசியமாய், கட்டாய 
மாய், பலபந்தமாய். 

Pres’sion, 8. ரநெருக்கடைபண்ணுகை, 
ரெருக்கம்பண்ணுகை, நெருக்குகை, 

அமர்த்துகை. 
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Pressman, 8. அச்சுப்பதிப்போன், அச் 
சேர்திராப்பியாசி, பதிப்பவன். 

Press'ure,s. அமுக்கம், நெருக்கம், இ 
அக்கம், பாரம், பொறுப்பு, அதிரச், 
தாக்கம், நெருக்கிடை, இடைஞ் 
சல். 
of business, &c., 
ங்கம், இடுக்கம். 
of a load, சுமைத்தாக்கம், பொறுப்பு, 
பாரம், பொறை. e 

Pres'tige, s. மருட்சி, மயக்கம், மாயை, 
Pres'to, adv. அராகமாய், துரிதமாய், அ 

ரிததீதமாய்,. தீவிரதேமாய், முடுநிய 
லாய். 

Pre-stim’a-ble, a4. தணியத்தக்க, நினேக் 
கக்கூடிய. 

Pre-stim'a-bly, adv. எண்ணக்கூடியதா 
ய், துணிகரமாய். 

Pre-stime’, v. a. செருக்குதல், எண்ணு 
தல், அணிதல். 
as venture, &c., துணிதல். 

Pre-sim’er, s. தணிகரக்காரன். 

Prs-sump'tion,. 8. தன்மூப்பு, எடுப்பு,அ 
CONSTI Dy அணிவு, ஒர்மம், இடும்பு. 
strong probability, அசாத்தியம். 

Pre-sump'tive, a. துணிகரமான, எண் 
ணிவைத்த, நினைத்துவைத்த, 
heir, அனுசுதந்தரி, உடன்பங்காளி. 

Pre-sump’tive-ly, adv. தணிகரமாய், நி 
னைவின்படி, தன்னெண்ணமாய். 

Pre-sump/tu-ous, 4. அணிவுள்ள, அணி 
கரமான, தன்மூப்பான, எடுப்பான. 

Pre-sump'tu-ous-ly, adv. பெருமையா 
ய், துணிவாய், ஓர்மமாய். 

Pre-sump’tu-ous-ness, 8. அணிவு, எண் 
CD) COLD, வொஞாக்குத ஓர்மம். 

Pre-sup-pose’, v. a. மன்னெண்ணுதல். 
Pre-sup-po-si'tion, 5. முன்னெண்ணம், 

முன்னுத்தேசம். 
Pre-sur-mise’, s. ஏசகை, அசாத்தியம். 
Pre-tence’, s. மரரfீசம், கள்ளவேடம்,பா 

சாங்கு, பாவனை, போலித்தனம், மா 
மாலம். 

Pre-tend’, v. a. wமாரீசம்பண்ணுதல், ௧ 
ள்ளம்பண்ணுதல்,பானைகாட்டிதெல், 
போலிபண்ணுதல். 
disease, sகள்ளவியாதி, கள்ளநையல். 
sleep, கள்ளநித்திரை, போலிறித்திரை. 
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Pre-tend'ed-ly, adv. wமரரீசமாய், மாமா 
லமாய். 

Pre-tend’er, s. மrரீசகாரன், பாசாங்கு 
க்காரன், மாரீசன். 

Pre-ten'sion, 8. sரவ டம், மாயம், மா 

மாலம், போசக்கை., 
Pre-ter-im-per'fect, a. சல்காலம்பற் 

றிகிகழுகின்ற. 
Pré'ter-it, a. இறந்தகாலங்காட்டி௰, செ 

ன்ற, பின்போன. 
Pre-ter-mis’sion, s. விட்விடுகை, கட 

ந்துசெல்லுகை. 
Pre-ter-mit’, v. a. I Od Osa, கடம் 
அபோதல். 

Pre-ter-nat'ur-al, a. சபாவர்தப்பின, ஒ 
ழுங்கற்ற, இயல்புக்குமேலான. 

Pre-ter-nat-u-ral'i-ty, s. சபரவத்தவறு, 
இயல்புக்குவிரோதம். 

Pre-ter-nat'u-ral-ly, adv. சபரவகந்தப்பி, 
இயல்புக்குவிரோதமாய், இயல்புக்கு 
மேலாய். 

Pre-ter-nat'u-ral-ness, 8. இயல்புக்கதி 
கம், சுபாபாதனம். 

Pre-ter-per'fect, a. சென்ற, நடந்தே 
றிய, பின்போன. 

Pre-ter-plu per-fect, a. sடந்ததற்குமு 
ன், நடந்தேறிய. 

Pre-text!, s. போக்கு, சரப வீண்நி 
யாயம், சாக்கு. 3 

Pré'tor, s. உரோமைப்பிரதானநியாயா 

திதி. 
Pre-t6'ri-al, உரோமைத்தலைவனு 
Pre-to'ri-an, ~ ¢ க்குரிய. 
Pré‘tor-ship, s. பrரதானநியாயாதிபதியு 
SHCunew. 

Pret'ti-ly, adv. நெற்றியாய், சிறப்பாய், 
ES sawn. 

Pret'ti-ness, s. ai9-a/, அழகு, நேற்றி, ¢ 
தீதுவம்,; அலங்காரம், செளந்தரம். 

Pret'ty, a. அழயெ, நேற்றியான, அலங் 
காரமான, வடிவான, ஒண்மையான. 

Pret'ty, adv. ஒருமட்டாய். 
Pre-typ’i-fi-ed, a. முன்னுருவடுக்கப்ப 

ட்ட, பிரதிபாவிகமான, உரூபகார 
மான, முன்குறிக்கப்பட்ட. 

Pre-typ'i-fy, v. a. முன்னுருவதித்தல்,மு 
ன்னேகுறியாற்காட்டதெல், பிரதிபாவி 

SSO. 
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Pre-vail’, v. மேற்கொள்ளுதல், வெல்லு 
தல், சயங்கொள்ளுதல், பலித்தல். 
by attractions, உருக்குதல், வசப்படு 
த்தல், வயெப்படுத்தல். 
as persuade, ஏற்படுத்துதல், திறாப்பு 
தல், பிரியப்படுத்துதல், இணக்குதல். 
as an epidemic, &c., பரவுதல், அதி 
கப்படதெல், பரம்புதல், வியாபித்தல். 

Pre-vail'ing, a. பரம்புதற, விரிறெ, 
மேற்கொள்ளுழெ, தலைமையுஷ்ள, த 
FMA POTN, வழக்கமான. 

Prev'a-lence, பாரம்புகை,பரவுகை, 
Prev'a-len-cy, த 
Prev'a-lent, a. பரம்புறெ, விருத்திக்கி 

அ, பரவுஇறெ, வியாபிக்றை, 
Prev'a-lent-ly, adv. வழக்கமாய், apg 

ரமாய், அதிபலமாய். 
Pre-var'i-cate, ».n. மாறுதல், புரனாதல், 

சறுக்குதல், வழுவுதல். 
Pre-var-i-ca'tion, s. sாப்புரட், வாக் 

குத்தவறு,வாய்மோசம். 

Pre-var'i-ca-tor, 8. Qத்தலாட்டெகாரன், 
புரளிக்காரன், எமாற்றுவோன். 

Pre-vén'‘i-ent, a. முக்னெ, முன்வருறெ, 
தடுக்கிற, தேரிடுநறெ, விக்கனமான. 

Pre-vent'; v. a. 624G 50, தடுத்தல், தவி 

ர்த்தல், மறித்தல், விலக்குதல். 
to go before, முன்செல்லுதல். 

Pre-vent'a-ble, a. தடுக்கக்கூடிய. 
Pre-vent’er,s. சலிர்ப்போன், விரோதி, 

எதிரி, தடப்போன், விக்கனன். 
Pre-vent'ing-ly, adv. த॥uடைபண்ணத்தக் 

கதாய், தடையாய், விக்கனமாய். 
Pre-ven'tion, s. தடுப்பு, தடை; தடங் 
கல், இடையூறு, விக்கம். 
Pre-ven'tion-al, a. தடுக்கிற, மறுக்கிற, 
Pre-vent’ive; 8. smi, தடுப்பது. 

in medicine, மாற்றுமருந்து. 

Pre-vent'ive, a. தடுக்கிற, இடையூறான. 
Pre-vent'ive-ly, adv. தடையாய், தடங் 

கலாய், விக்தினமாய். 
Pra'gi-ous) a. முந்தின, முந்திப்போன, 

முன்னான, சென்ற. 
Pré'vi-ous-ly, adv. முன்னே, ஏற்கென. 
Pré'vi-ous-ness, 8. பழமை, முதுமை, மு 

DEI, பூருவம். 
Pre-vi'sion, s. முன்னோக்கு, முன்னு 

ணர்ச்சி, முன்னறிவு. 
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Prey, s. இரை, கொள்ளைப்பொருள்; கு 
றைப்பொருள், பறிபொருள். 

Prey, v. n. வஸ்பலெக்திக்கா இரறாஞ்சுத 
ல்; இரைபிடித்தல், கொள்ளையாடத 
ல், கூறையாடுதல், பறித்தல். 

Prey'er, s. கறையாடுவோன், கொள்ளை 
க்காரன், பறிகாரன், பட்சணி. 

Price, 8. விலை, யம், பெறுமதி. 
exorbitant, sநிவிலை, 

low, சதிர்விலை, தணிக்தவிலை. 
medium, ஈடுவிலை, சமவிலை. 
settled, தர்மானமானவிலை. 

Price, v. a. லிலைமதித்தல், சரயம்போடு 
தல், விலைத£ர்த்தல். 

Price'less, a. வி’xkைமதிக்கக்கூ டாத, வி 
லையுயர்ந்த, விலையேறப்பெற்ற. 
worthless, விலையில்லாத, ரயமில் 
லாத, ஒன்அக்குமுதவாத. 

Prick, s. முள், GD, GOD, EGES> கூர். 
Prick, 0. a. கGற்றுதல். 

up the ears, கரை ச்செவியெடுத்தல். 
up the tail, கடமை வாலெடுத்தல், வா 

VG OPTS. 
as a pain, குற்றுதல், சுண்டுதல், வலி 

த்தல். > 
as a thorn, &c., தைத்தல், ஏற்றுதல், 
கடாவுதல். 

Prick, v. n. புளித்தல், குற்றுதல். 
in dress, பிலுக்காயுடுத்தல், 

Prick’er, s. குற்றுவது, கூருள்ளது. 

Prick'ing, a. குற்று. 
as acid, புளிக்கிற, 

Prick'le, s. tor, கூர், ௧௫. 

Prick'ly, a. சணையுள்ள, கூருள்ள. 
heat, வெதிர், வேர்க்குரு. 
pear, சதுரக்கள்ளி, கள்ளி. 

Pride, s. அகந்தை, பெருமை, அகங்கா 
ரம், செருக்கு, இறுமாப்பு, ஆணவம், 
மேட்டிமை, மமதை. 
of countenance, Yகநெறிப்பு, முக 
த்தளக்கம், முகச்செருக்கு. 

Pride, ». a. தன்னையுயர்த்தல், தன்னை 
ப்புகழ்தல், அகந்தைகொள்ளுதல். 

Pride’ful, a. அசந்தையுள்ள, Gamage 
ள்ள, செருக்குள்ள. 

Pride’less, a. பெருமையற்ற, அகங்கார 
மில்லாத, சாதுவான. 

G 4t 
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Prier, 
அண்ணாராய்ச்சிகாரன். 

Priest, 8. குரு, ஆசாரியன், பூசாரி. 
Priést’craft, s. sள்ளக்குருக்களின்தந்தி 

ரம், குருவுபாயம், குருவஞ்சை. 
Priést'ess, 8. ஆசாள்,. குரத்தி, 
Priést'hood, s. குருத்தொழில், குருத்து 

வம், குருவுத்தியோகம், குருவகுப்பு. 
Priést'like, a. ஆசாரியன்போன்ற, கு 

் ருத்துவமான, போதகன்போன்ற.. 

Priést'li-ness, 5. கGருவின்றன்மை, GG 
சீதனம், குருவேடம். 

Priest'ly,a குஞுக்லைக்கக்கத்ச, 

Priést'rid-den, a. குருக்கள்கைக்குட்ப 
ட்ட, : குருக்கள்கொடுங்கோன்மைக் 
குள்ளான, குருக்களால்ஒடுக்கப்பட் 

hey குருக்களால்வஞ்சிக்கப்பட்ட. 
Prig, 5. குறும்பன், கள்வன்; விம்பன். 
Prig, ». இருடதெல், சோரம்பண்ணுதல்: 
Prig'gish, a. குறும்பான, குசாலுள்ள. 
Prim, 0. a. அலங்கரித்தல், குசால்பண் 

ணுதல், கோலங்கட்டிதெல். 
Prim, a. sாகரீகமான, பிலுக்கான, நிமி 

ர்ச்சியுள்ள, இடம்பமான. 
Pri'ma-cy, 8. தன்மை, மேன்மை, மு 

க்கியம், தலைமை, நாயகம், குருப்பிர 
தானித்துவம், சிரேஷ்டம். 

Pri'ma-ri-ly, adv. வசைமாய், பிரதா 
னமாய், சிரேஷ்டமாய். 

Pri’ ma-ri-ness, 8. முதன்மை, விசேஷ 
ம், தலைமை, பிரபுத்துவம். 

Pri'ma-ry, a. மூலமான, ஆரம்பமான; 
தனங்கள்; பிரதான, ஆதிக்கமா 
ன, பிரபுத்துவமான. 

Primate, s. Aரேஷ்டகுரு, Fouepu 
பன், மேலானகுரு; பிரதானகுரு. 

Prime, s. ஆரம்பம், முதல், ஆத. 
as best part, உத்தமம், பிரதானம், உ 
த்துங்கம், உகம், உச்சிதம், முக்கியம். 
as dawn of day, விடியற்காலம், வை 
கறை, புலரிக்காலம். 
as youth, யெளவனம், வாலிபம். 

Prime, v. a. திரிவாய்க்குமருந்துபோடு 
தல், சரவைபூசுதல். 
a gun, இரஞ்சகமிடுதல். 

Prime, a. முதலான, மூலமான, பரதா 
ன, மேன்மையான. 
cause, ஆதிகாரணம்; மூலகாரணம. 
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_ cost, கொள்விலை, சென்றவிலை. 
minister, முதன்மந்திரி, பிரதாணி, ப 

் ரிசாரகன், மகாமப்திரி. 
Prime'ly, adv. ஆரம்பத்தில், பிரதானமா 

. Wy விசேஷமாய், முக்கியமாய். 
Primer, s. பரலபோதபுத்தகம். . 
Pri-mé'val, a. ஆதியான, seems: கா 
ரணமான, பூருவமான. 

Pri-mi-ge'ni-al, யான, மூலமா 
Pri- o-gé ‘ni-al, க acca மத 

Dupes, சிரேஷ்ட. 
Prim'ing, s. யற்றுவாய்மருந்து. | '' 

in painting, சரவைப்பூச்சுஃ.. 
Prim'ing-wire, s. இரிவாயடைப்புத்துற 

க்குமூசி, ட் 
Pri-mi'tial, a. மதற்பலமான, பிரதமப 

லமான. 
Prim'i-tive, 8. மூலபதம், சொன்மூலம். 
Prim’i-tive, a. ஆதியான, மூலமான; Y 
தலான, பூருவ. 
Prim’i-tive-ly, adv. ஆதியாய், முதலாய், 

விசேஷமாய், பூருவமாய், 
Prim'i-tive-ness; 8. ஆதி, மூலம், பழ 

மை, தொன்மை, பூருவம். 
Prim'ness, 8. மெட்டு, நிதார்த்தமுடை 

மை, செருக்கு, இடம்பம். 
Pri-mo-gen'i-tor, s. ஆதிபிதா, முதற்பி 

தா, பரவணிப்பிதா, கோத்திரப்பிதா. 
Pri-mo-gen’i-ture, s. சேட்டபுத்திரத்த 

ன்மை, முதற்பிள்ளைக்குரியது. q 
Pri-mo-gen'i-ture-ship, s. சேட்டபுத்தி 

ரசுதந்திரம், தலைச்சனுரிமை. 
Pri-mor'di-al, s. ஆதி, துவக்கம், முதல், 

மூலம், பூருவம், எழுவாய். 
Pri-mor'di-al, a. ஆதியான, அவக்கமா 

ன; ஆரம்பமான, பூ௫வமான. 
Prim'rose, 3. ஜர்பூஞ்செடி.. 
Prince, s. அரசன், தேசாதிபதி, பிரபு, 

இராசகுமாரன், இளஅரசன். 
Prince’dom, s. துரைத்தனம், தலைமை, 

அதிகாரம், பிரபுத்துவம். 
Prince'like, a. பிரபுத்தனமான; இராச 

குமாரன்போன்ற. 
Prince'li-ness, 8. பிரபுத்தனம், யிரபுத்து 

வம், பிரபுமாட்9. | 
Prince'ly, a. பிரபுத்தனமான, மகத்துவ 

மான, பிரதானமான. Oj 
dress or state, இராசகோலம். : 



PRI 

Prince'ly, adv. Oிரபுத்துவமாய். 
Prin'ce’s-feath'er, s. செங்கரை, 
Prin'cess, s. இராசாத்தி, இராசகுமாரத் 

தி, அரைமகள், இறைமகள், இராசகு 
மாரன்மனைவி. 

Prin'ci-pal, s. அதிபதி, கத்தன், ஈரயக 
ன், பிரதானி, பெருமகன், தலைவன், 
உத்தமன்; பெருமான், இறைவன். 

as a sum, முதற்பணம், கைப்பணம். 
Prin’ci-pal, a. உத்தமமான, தலைமையா 

ன, பிரதான, முக்யெமான. 
Prin-ci-pal’i-ty, s. soeைமை,) நாட்டாண் 

மை, பிரபுத்துவம், அரைத்தனம், அர 
சாட்சி, பிரதானிச்கம், mesial 
சம், தேதிக்கும். 

Prin’ci-pal-ly, adv. பிரதானமாய், aps 
கெயமாய்,; விசேஷமாய். 

Prin-cip’i-a, s. (pl. ) மூலமானவைகள், 
ஆதாரமானவைகள்; காரணங்கள். 

Prin'ci-ple, s. srரியம், காரணம், கூறு, 
தாது, தத்துவம், நியமம், நியாயம், A 
தானம், நிதார்த்தம், மூலம். 
first, முதற்காரணம், மூலகாரணம், 
மூலாதாரம், மூலம். 
of action, இயல்பு, தன்மை, குணம், 
காரியம், கருவி, இயற்றுங்காரணம். 
as tenet, கோட்பாடு, போதனை. 

Prin’ci-ple, v. a. இஸ்தாபித்தல், நிலைநி 

அத்துதல், அழுத்துதல். 
Prink, v. பிலுக்காயுடுத்தல், குசாலாயுடு 

த்தல், வீம்பாயுடுத்தல். . 

Print, 8. ஏச்சு, அடையாளம், அச்செ 

ழுத்து, சுவடு, முத்திரை. 
of afoot, ye FFaQ, காலடிச்சுவடு. 

Print, v. a. BFF SSA, அச்சுப்பதிப் 

பித்தல், பதித்தல். 
Print’er, s. அச்சடிக்கிறவன், அச்ரியந் 

திரன், அச்சேர்திரக்கருத்தன், அட்ச 
ரேந்திரப்பிரதானி., 

Print’ing, s. அச்சடிப்பு; அச்சுப்பதிப்பு, 
அச்செழுத்து, அச்சாப்பியாசநூல் , ௮ 
ச்சுவித்தை, அச்சுவிதி. 
ink, அச்சுமை, அச்சமூி., | 
paper, அச்சுக்கடுதாி, அச்சுக்கா£ி 
தம். 
press, pic Dinas AF CHE Rr, 
அட்சரேர்திரம், அச்சச்குத்திரம். 
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Printless, a. பதியாத; பதிபடாத, சுவ 
Quins, அச்சுப்படாத. 

Prior, 8. உரோமைசந்நியாசமட பதி. 
Prior, a. முந்தின, முதலான, ' ஆதியா 

ன, பழய, பூருவமான. 
to be prior, முந்துதல். 

Pri'or-ate, s. oo Gu Dw Genco. 
Pri’or-ess, s. உரோமைசர்நியாசமடத் 

தலைவி, பைமைமடத்தலைவி. 
Pri-or'i-ty, s. முதன்மை, தலைமை, மூ 

ப்பு, பூருவம், பிரதானம், 
to have priority, முதன்மைபெறுதல், 

தலைமையடைதல். 

Prior-ship, s. சந்நியாசமடத்தலைமை. 
Pri'sage, s: Aராட்சஇரசவரி. 
‘Prism, s. சத்தவன்னங்களைக்காட்டுமோ 

ர்பளிங்குக்கருவி. 
in mensuration, சேதிதம். 

Pris-mat'ic, சத்தவனனங்காட் 
Pris-mat’ic-al, ¢ டுஞ்குத்திரத்துக்க 

ass. | 

Pris-mat'ic-al-ly, adv. பலவன்னங்கா 
ட்டுங்கருவிவடிவாய். 

Pris'moid,.s. சத்தவன்னங்காட்டுங்கரு 
விக்கனமானது; சேதிதேவம். 

Pris'on, s. srவற்கூடம், சிறைச்சாலை, 
ம்றியல்லீடு, காராகரம். 
base, or bars, பாடியோட்டம். 

Pris'on-er, 8. srவவிவிருப்பவன், மறி 
யற்காான், சிறைப்பட்டவன். 
as a captive, Pan, அடிமை. 

Pris'on-house, 8. srவற்கூடம், காராக 
ரம், மறியல்வீடு, சிறைச்சாலை. 

Pris'on-ment, s. srவலிலிருக்கை, 9 
றையிருப்பு. 

Pris'tine, a. ஆதியான, முதலான, தலை 
யான, மூலமான, பூருவமான. 

Prit'tle-prat’tle, s. மழலைவார்த்தை, ப 

mi Ne லீண்பிதற்று. 
Pri’ va-cy, $ @)reAlusw, இராசியம்; ௮ 

ந்தரங்கம், இரத்! 
Private, s. இரகரசியச்செய்திகொண்டு 
போறவன், அரந்தரங்கதூதன், போ 
ர்ச்சேவகன், மந்திரி. 

Private, a. இராசியமான, பிரஜத்தமற் 

Py தனித்த, அலாதான.. 
instruction, அந்தரங்ககல்வி, கல்லூ 
ரியின்றிக்கற்றகல்வி. 
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mark, கைக்றே, பேர்க்குறி, 
prayer, இரகசியவிண்ணப்பம், அந்த 
ரங்க பிராத்தனை. 
in private, இராசியெமாய், அந்தரங்க 

தீதில், தனித்தஇடத்தில். 
Pri-va-teer', s. சண்டைக்கப்பல், 

ர்க்கப்பல், கொள்ளைக்கப்பல். 
Pri-va-teer', v.a. சத்துராக்களின்கப்ப 

லைச்குறையாகிதெல், 
Pri'vate-ly, adv. இரகசியமாய், அந்தர 

ங்கமாய், தனியே. 
Pri'vate-ness, 8. இரகசியம், தனிமை, 

ஏகாங்கமாயிருக்கை. 
Pri-va'tion, 8. இழக்துபோகுகை, ஈட் 

டப்படுகை, கேட்டைகை. 
Priv'a-tive, 8. ௭திர்மறைக்குறிப்பிடை 

ச்சொல். 
Priv'a-tive, a. கறைக்க, 51pFAu cit 
ணுெ, குன்றச்செய்றெ. 

Priv'a-tive-ly, adv. இன்மையாய், ஊன 
மாய், எதிர்மறையாய். : 

Priv'a-tive-ness, s. இன்மை, எதிர்மறை, 
Priv'i-lege, s. சுதந்திரம், ஈன்மைப்பகு 

9, பேறு, நயம், நன்மை, உரிமை, 
ஆதாயம், இலாபம், சலாக்கியம். 

Priv'i-lege, v. a. sன்மைசெய்தல், நயத் 
திலேற்படுத்தல், இலாபப்படுத்தல். 

to exempt from, நீக்குதல், . விலக்கு 

தல், தடுத்தல், அகற்றல், 
Priv’ i-ly, adv. இரகசியமாய், அந்தரங்க 

மாய், பிறரறியாமல். 

போ 

Priv'i-ty, s. அந்தரங்க அறிவு, இரகசிய 
அறிவு, இருவரறிந்தரகசியம். 

Priv'i-ties, s. (pl.) இராியஸ்தானம். . Prob'i-ty, 8. உண்மை, திட்டம், shear 
Priv'y, s. மலங்கழிக்குங்கூடம், மலக்கி 

ரகம், வெளிவிடி. 
in law, பங்காளி. 

Priv'y, a. இரகசியமான, அந்தரங்கமா 
ன, ஏகாந்தமான, தனித்த. 

counsel, மந்திரம், மந்தனம். 
seal or signet, இராயர்முத்திரை 
10, உட ந்தையான, உடன்பாடான, 
நெஞ்சறிந்த, அறிந்த. 

Prize, s. பேறு, நன்மைப்பகுதி, வெகு 
மதி, பந்தயம், விலையயர்க்தபொ 
ருள். 
as plunder, கொள்ளைப்பொருள். 
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fighter, பந்தயம்பெ ரருந்துறெவன்; ஓ 
ட்டம்வைப்போன்., 
money, ய்ந்தயப்பணம், ஒட்டப்ப 
ணம். | 

Prize, ». a. வlிலைமதித்தல், விலையுயர்த் 

அதல், பேணுதல். 
Priz'er, 8. விலைமதிப்பவன், ஈன்குமதி 

ப்பவன், விலைதீர்ப்பவன். 
Prob-a-bhil'i-ty, s. sம்பக்கூடியதன்மை, 

நிச்சயத்துக்படெமானதன்மை. 
Prob'a-ble, a. சம்பவிக்கக்கூடிய, உண் 
மையளவையான. 

Prob'a-bly, adv. ஒருவேளை, போல, கூ 
டியதாய், ஆயிருக்கும். 

Probate, s. அத்தாட்பப்படுத்துகை, ௨ 
ருசுபண்ணுகை, சாத்தியப்படுத்த 
கை, திருட்டாந்தப்படுத்துகை. 

Pro-ba'tion, s. பரீட்சைநிலை, சோத 
னைநிலை, விசாரணை, 

Pro-ba’tion-al, சோதனைக்கடு 
Pro-ba'tion-a-ry, க ல் த்த. 

state, பரீட்சாநிலே, பரீட்சைஸ்தா 
னம், சோதனைஙிலை. 

Pro-ba’tion-er, s. புதியவன், பழகாதவ 
ன், ஈவாப்பியாசி. 

Pro-ba'tion-er-ship, s. சோதிக்கப்படும் 
நிலை, புதுமாணாக்கநிலை, 

Pro-ba'tor, s. சோதிக்கறவன். 
in law, குற்றஞ்சாட்டுவோன். 

Pro'ba-to-ry, a. சோதனைக்குரிய. 
Probe, s. இரணவைத்தியசலாகை. 

Probe, v. a. சலாகையினாற்சோதித்தல், 
பரீட்சித்தல், தீர்க்க சோதனைசெய்தல். 
a wound, சலாகைமயேற்றிப்பார்த்தல். 

யம், நிதானம், ரேர்மை, நிதார்த்தம், 
யதார்த்தம். 

Problem, 8. தாட்டரந்தரம். 
in geometry, பிெரனம். 
in logic, பிரதிகளை. 

Prob-lem-at'ic-al, «. அத்தாட்சியற்ற, 
.ஜயப்பாடான, அசாத்தியமான, Ie 
குசொல்லக்கூடிய. 

Prob-lem-at'ic-al-ly, adv. அசாத்தியமா 
ய், சந்தேகமாய், சமுச்சயமாய். 

Pro-bos'cis, s. மூக்கு. 
of an elephant, அதிச்கை, தும்பிக் 
கை, தொண்டலம், 
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Pro-ca'cious, a. கGறும்புள்ள, அவமதி 
யுள்ள, வீம்புள்ள. 

Pro-cac'i-ty, s. குறும்பு, இமெபு, அவ 
மதி, செருக்கு. 

Pro-cat-arx'is, s. கொய்க்காரணம், கொ 
ய்மூட்ஙெகாரணம். 

Pro-céd'ure, s. செலவு, பெயர்ச்சி, போ 
க்கு, கடை, கமனம், சரம், தோறணி, 

| Pro-cliv’'i-ty, s. சாய்மானம், சாய்வு. 

ஓ செல்லுதல், ஈடத்தல், | 
Pro-cli'vous, a. சாய்ந்த, இணங்குஇறெ, 

as issue, re oy புறப்பதெல், தோ | 
| Pro-con'sul, s. ௨சோமைநஙியாயாதிபதி, 

Pro-ceed’er, 8. முன்செல்லுவோன், மு | 
| Pro-con’su-lar, a. உ௨ரேோரமைநியாயாதி 

Pro-ceed'ing, s. முன்செல்லுகை, வரு | 
| Pro-con’sul-ate, ரல் 

சாறியவியற்கை. 
Pro-ceed’, 

Pro-cede’, ப போதல். 

ற்துதல், வெளிப்யகெல். 

ன்னேறி£டப்பவன். 

தீதமானம், காரியம். 
Pro-ceeds', s. (pl.) பலன்கள், வருமா 

னங்கள், விளைவுகள். 
of labor, eww, பிரயோசனம். 

Pro-cer’i-ty, 8. நெடுமை, வளர்த்தி, உ 
யாவு; உன்னதம். 

Pro'cess, s. செலவு, யோக்கு, கமனம், 
வருத்தமானம், தோறணி, 
in anatomy, கGுழைச்சு, முளை. 
of time, sாள்வட்ட ம், கரலவரை. 

as operation, செய்கை, கரியை, வே 
தை, ஈடகந்கதேறுகை. 

Pro-ces'sion, 5. கதி, செலவு, பவனி, 
பெயர்ச்சி, போக்கு. 

funeral, இழவுப்பறிவாரர். 
ata festival, விமழாக்கொண்டாடுவோ 
ர், விழாப்பரிவாரர். 
as retinue, பரிவாரம், மெய்காவலர். 
of the car at the close of the festival, 

தேரோட்டம், இரதகடை. 
to pass in procession, @தவருதல், 
பவனிபோதல்,; உலாப்போதல். 

Pro-ces'sion-al, 2 பவனிபேோதிற, 
Pro-ces'sion-a-ry, க் 

ரத்துக்கடுத்த, பரிவாரமுள்ள. 
Pro'chron-ism, 8. பின்ன டூந்ததைமுன் 

னடரந்ததெனக்காட்டல். 
Pro'ci-dence, 8. விழுகை, இறங்குகை. 
Pro-cinct!, 8. யூரண்இயத்தம், சருவத 

யார். ( Hindu.) 
Pro-claim', v. a கூனுதல், பிரசங்கம்ப 

ண்ணுதல்,பிரசங்இித்தல்,அறிவித்தல். 
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as a herald, கட்ட யங்கூறுதல், பிரி 
த்தம்பண்ணுதல். 

Pro-claim'er, s. Jrசங்கி,யறைமுறை 
சாற்றுபவன், கூறியான், கட்டியகா 
ரன். 

Proc-la-ma'tion, 8. sட்டளைச்சட்டம், 
அறிக்கைப்பத்திரம், பிரசிச்தபச்திரம், 
பிரசித்தம், பிரசங்கம். 

as readiness, ப।4௭க்கத்தக்கவிவேகம். 

சம்மதிக்க, வசப்படுநறெ, 

உரோமைப்பிரதிதுரை. 

பதிக்கடுத்த. 

Pro-con’sul-ship, தஇபதியுத்தியோக 
ம்,உரோமப்பிரதிதுரைஆளுங்காலம். 

Pro-cras'ti-nate, v. பின்பயொடதெல், இ 
முக்குதல், கடத்துதல் ,நெடுகவிடுதெல் 
செல்லவிடுதல். 

Pro-cras-ti-na'tion, 8. பின்பேோடுகை, 
காலதாமதம்பண்ணுகை, தாமதம், 

Pro‘cre-ant, a. sருவுள்ள, சனிப்பிக்கி 
ற, கனிகொடுக்கிற, 

Pro'cre-ate, v. a. சனிப்பித்தல், பிறப் 

பித்தல், தோற்றுவித்தல். 
Pro-cre-a'tion, s. சனிப்பிக்கை, பிறப் 

பிப்பு, தோற்றுலிக்கை, 

Pro'cre-a-tive, a. சனிப்பிக்கற, பிறப் 
Nm, தோற்றுவிக்றெ. 

Pro'cre-a-tive-ness, 8. சனிப்பிக்குந்தத் 
அவம், உண்டாக்குந்திராணி 

Pro’cre-a-tor, 8. பிறப்பிப்போன், பிதா, 
ஆதிகாரணன், ஆக்குவோன். 

Proc’tor, s. நியாயதுரந்தரன், 
வாதி, பரிந்துபேசுவோன். 

Proc’tor-age, 8. நியாயதுரந்தரியம், கல் 
லூரியின்அதிபதி. 

Proc-tor'ic-al, a. sல்விச்சாலையதிபதி 
க்கடுத்த. 

Proc'tor-ship, s. நியரயதுரந்தரியம், நி : 
யாயதுரந்தரன்தொழில். 

Pro-cum’bent, a. w@éGn, Mange 
புறப்படக்கறெ, சாய்றெ. 

Pro-cir'a-ble, a. சம்பாதிக்கக்கூழிய, 
பெறக்கூடிய, வாங்கக்கூடிய. 

நியாய 
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Proc-u-ra'tion, s. சம்பரதிப்பு, பிறர்கா 
ரியம்பார்த்தல், S$HUESOSIA, 

Proc'u-ra-tor, 8. sாரியதுரந்தரன், முகா 
மைக்காரன், பிரதியாள். 

Proc-u-ra-t0'ri-al, a. பிரதிகாரியஸ்கனு 
க்குரிய. 

Proc-u-ra'tor-ship, s. விசாரணைக்கருத் 
தாவுத்தியோகம். 

Pro-cii'ra-to-ry, a. சம்பாதிச்கத்தக்க, ௪ 
வரட்சணைசெய்யத்தக்கூ 

Pro-cire’, v. a. பெறுதல், சம்பாதித்தல், 
ஈட்டுதல், சேகரித்தல், ஈடப்பித்தல். 
to persuade, வசப்படுத்தல், சம்மதப் 
படுத்தல், இணக்குதல். 
a right in, உரித்தாக்கிக்கொள்ளுதல். 
by labor, தேடுதல், சேகரித்தல், ௪ம் 
பாதித்தல், உழைத்தல். 

Pro-citire’ment, s. சம்பாதிக்கை, தேடு 
கை, வாங்குகை, meine, ஏது 
வாயிருக்கை. 

Pro-cur'er, s. சம்பாத்தியகாரன். 
as pimp, சங்கம்வரங்கி, 

Pro-ciir'ess, s. சங்கதூதி, சங்கம்வாங். 
Prod'i-gal, s. அழிப்பாளி, ஊதாரி, செ 

லவாளி, அற்றாரி,ஆராதுரி,உதாரன். 
Prod'i-gal, a. ஆராதூரியான, அழிப்பு 

ள்ள. 
Prod-i-gal'i-ty, s. ஆராதூரித்தனம். 
Prod'i-gal-ly, adv. ஆராதூரியாய், உதா 

ரமாய், சொரிவாய், நிறைவாய். 
Pro-di'gious, a. மகாபெரிய, பென்ன 

ம்பெரிய, அதிசயமான, . 

Pro-dig'ious-ly, adv. wen Manu, மி 
குதியாய், ஆச்சரியமாய். 

Pro-dig’ious-ness, s. ஆச்சறியப்படத்த 
க்கதன்மை, பென்னம்பெருமை. 

Prod'i-gy, s. மிகவிரிவு, பென்னம்பெ 
ரிது, மிகப்பெரிது, அதிசயம். 

Profdi'tion, s. ரோகம், தக்கா 
கம், இராசசற்பனை. 

Prod'i-to-ry, a. சதியுள்ள, அலதந்தரமா 
ன, அரோகமுள்ள. 

Prod'uce, s. Jரயோசனம், பலன், பய 
ன், விளைவு, விளைச்சல். 
of labor, பிரயோசனம், வருமானம். 
of the land, Aிலப்பிரயோசனம், நில 
வருமானம், வீளைவு. ' 
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of a mine, கண்களின் 

ளைவு. 
of the sea, gained: 
of a tax, இறை, திர்வை, 

Pro-dice’, v. a. விளைவித்தல், பிறப்பித் 
தல், உண்டாக்குதல், நிருமானித்தல். 
blossoms, - புட்பித்தல், பூத்தல், AG 
ம்பல், முகைத்தல், 
effect, தாக்கல், gn pi oi. சித் 
தியாதல், பலித்தல். 
fruit, காய்த்தல், பலன்கொடுத்தல், ௧ 

னிதருதல், பவித்தல். 
a shoot, &c., அரும்புதல்; கக்குதல், 
ஈனுதல், விதெல். 

. witness, சாட்சிவிடுதல். 
as lengthen, 6. Ose. 
to be produced, பறத்தல், உண்டா 

தல், சனித்தல், Canoe 
Pro-dtice'ment, s. பிறப்பிக்கை, விளை 
MENS, உண்டாக்குகை.! 

Pro-dic’ent, 8. srட்டுவோன். 

Pro-dic’er, s. Jpப்பிப்போன்; உண் 
awd agama: காரியகருத்தன். 

Pro-di'ci-ble,a. பிறப்பிக்கத்தக்க; உண் 
டாக்கக்கூடிய, காண்பிக்கக்கூடிய. 

Pro-du’ci-ble-ness, s. சணிப்பிக்கப்படு 
ந்தன்மை, உண்டாக்கப்படக்கூடிய 
தன்மை. 

Product, s. விளைவு, உற்பத்தி, உற்பவ 
டிம், தோற்றம், பயன், பலன்: 
as amount, தொகை, தீர்ப்பு. 
in multiplication, கணிதம். 

Pro-duc’tile, a. sீட்டப்படக்கூடிய, 
Pro-duc'tion, s. பிறப்பிக்கை, உண்டா 

னது, பேறு, பலன். 
artificial, செய்கையாலானது, தொழி 
ற்பட்டது; செயற்கைப்பொருள் 
natural, இயல்பிற்றோற்றியது, விளை 
வு; இயற்கைப்பொருள். 
of ௮ soil, நிலப்பிரயோசனம். 

Pro-duc'tive, a. செழிப்பான, பலனுள் 
ar, புஷ்டியான, பலினியான. 

Pro-duc’tive-ness, s. செழிப்பு, பிறப்பி 
க்குந்தன்மை, 

Pro'em, s. பாயிரம், GU CT PS id, புனைந் 
அரை, அன்முடி, பதிகம். | 

Pro-é'mi-al, a. முகவுரையான, பாயிர 
மான, பதிகமான. | 

ce 
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Prof-a-na'tion, s. Csa gragzcmn, தே 
வநிந்தை. | | 

Pro-fane’, v. a. அவமதித்தல், தூுஷணி 

த்தல், நிக்தித்தல். 
to pollute, ௮வசுத்தமாக்குதல். 
as make common, சரதாரணமாக்கு 
தல், பொதுவழக்காக்கல், 

Pro-fane’, a. அ௮வசுத்தமான, calle 
கொலைச்சலான, தூஷணமான. 
as secular, லெளவுதிக, 

Pro-fane'ly, adv. ௮வசுத்தமாய், தேவ் 
அஷணமாய், நிர்தையாய். 

Pro-fane'ness, 8. மணம், தேவ 
நிக்தை. 

Pro-fan’er, s. தேவதூவஷணன். 

Pro-fess', v. a. அ௮றிக்கையிடுதல், சொ 
ல்லுதல். 

Pro-fess'ed-ly, adv. பராசியமாய், வெ 
ளியரங்கமாய், பேருக்காய். 

Pro-fes'sion, s. sகrுமம், தொழில், வே 
லை, அலுவல், உத்தியோகம். 
of religion, &c., அனுசாரம், +e 
தம், வேதானுசாமரம். 
as avowal, இதிக்கையிககை! பிரதி 
ச்னைபண்ணுகை. 
as bodies of men, வெவ்வேறுதொழி 
லாளிகள், உத்தியோகவகுப்பு. 

Pro-fes'sion-al, a. அந்தந்தத்தொழிலுக் 
கடுத்த, வேலைக்கடுத்த... 

Pro-fes'sion-al-ly, adv. அந்தந்தத்தொழி 
லின்படி, உத்தியோகப்படி. 

Pro-fess'or, s. அனுசரிப்போன், சங்கா 

தீதி. 
of religion, மதானுசாரி, சமயவாதி, 
பத்தன். 
of science, வித்தியாபாரகன், கலையா 
சிரியன், சாத்திரபண்டிதன். 

Pro-fes-so'ri-al, a. அனுசாரிக்கடுத்த, 
,  ஆசிரியத்துவத்துக்கடுத்த, வித்தியா. 

பாரக. 

Pro-fess'or-ship, 8. ஆதிரியவுத்தியோக 
ம், பண்டிதம். 

Prof'fer, s. சொடுச்கநீட்டகெை. 

Prof'fer, v. a. ஏற்கக்கேட்டல், இந்தா 
வெனல், கொடுக்கநீட்டதெல். 

Prof'fer-er, s. ஏற்கக்கேட்போன், கொ 
டுசக்கநீட்வோன், கொடுப்போன். 

679 

 Pro-fi'cien-cy, * § 2 

PRO 

Pro-fi'cience, . தேற்றம், தேர்ச்சி, 
LIL}. 

Pro-fi'cient, s. பின்ல தேர்ந்தவ 
ன், தீர்ந்தவன். 

Pro'file, s. முகச்சாயல், முசக்குறிப்பு 
side face, அத்தவதனம், வதனார்த்தம். 

Profit, s. பிரயோசனம், இலாபம், பய 
ன், ஆதாயம், பேறு. 
of labor, ஊதிபம், பலன், பிரயோச௪ 
னம், பேறு, உழைப்பு. 
as boot, இலாபம், anf. 

Profit, v. a. இலாபம்பெறப்பண்ணுத 
a, பிரயோசனமடைவித்தல். 

Prof'it, ».n. பிரயோசனமாதல், தேறு 
தல், பலன்படுதல். 

Prof'it-a-ble, a. sயமான, பலனுள்ள, 
பிரயோசனமான, ஆதாயமான. 
to be profitable, பQrரயோசனப்படுத 
ல், நஈயப்பதெல், நயத்தல், பலித்தல். 

Prof! it-a-ble-ness, 8. ஈயப்பு, பிரயோ௪ 
னம், பலன. 

Prof’ it-a-bly, adv. சயப்பாய், பிரயோ 
சனமாய், பலனாய். 

Peat ican, 4. கயப்படுத்துதறெ, நயமா 
ன, நஈயப்பான. 

Prof'it-less, a. Lபலனற்ற, யாழான, பய 
ன்படாத; CLL LOTT, ஆதாயமற்ற, 
இலாபமற்ற, நயப்பற்ற, 

Prof ‘li-ga-cy 1X அன்னெறி, தீயொழுக் 
கம், கேடு, பாழ், ஆராதுரித்தனம். 

Prof'li-gate, s. அழிப்பாளி, ஊதாரி, 

ஆராஅரி, நெறிகேடன், வீணன். 

Prof li-gate; a. £ர்கெட்ட, பாழான, 
நரெறியிழந்த. 

Prof'li-gate-ly, adv. தயொழுக்கமாய், 
ராதூ£றியாய், அன்மார்க்கமாய், ஆ அ 

Prof'li-gate-ness, 8. ஒழுங்கின்மை, தீ 
யொழுக்கம்,தஅன்னெறி. 

Pro-found’, s. ஆழம், சமுத்திரம். 

Pro-found’, a. ஆழமான, கம்பீரமான; 
ஆழ்ந்த, தாழ்மையுள்ள. 
pit, abyss, &c., ஆழமானகுழி, ஆழி, 
பாதலம. 

reason, wisdom &c., ஆழ்ந்தபுத்தி, 

ஆழியவறிவ, யுத்தி, yer 
sleep, ஆழ்ந்தநித்திரை, கனநித்திரை. 
submission, மிகுந்தவணக்கம். . 
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Pro-found'ly, adv. ஆழமாய்; தாழ்வாய், 
ஆழியசிந்கையாய். 

Pro-found'ness, s. தாழ்வு, ஆழியகருத் 

அ, ஆழம். 
Pro-fund'i-ty, s. ஆழம், கம்பீரம், கயம், 

தாழ்வு, யயம்பு. 

Pro-fise’, a. ஆராதூரியான, அழிப்பா 
ளியான, ஊதாரித்தனமுள்ள, யிகுந்த. 
person, செலவாளி,ஊதாரி,ஆரா தூரி. 

Pro-fuse'ly, adv. ஆராதுரியாய், மிகுதி 
யாய், தர்ராளமாய். 

Pro-ftise'ness, s. மிகுசெலவு, ஊதரரிச் 
தனம், அஆராதுூரித்தனம், சொரிவு, 
பொழிவு. 

Pro-fi'sion, s. ஆராதூரித்தனம், சொரி 

வு; அற்றாரித்தனம், கிக் மிகுதி, 
ஏராளம், பூரணம். 
rich abundance, அதிசெல்வம். 

Pro-gen'i-tor, s. முற்பிதா, முன்னோன், 
மூதாதை, 

Prog’e-ny, 8. சர்ததி, சந்தானம், பின் 
னடி, பின்சந்ததி. 

Prog-n6'sis, நிமித்தம், சகுனம்,கு 

Prog-nos'tie, “ $ ற, முற்குறி. 
Prog-nos'tic, a. குறிகாட்டுதிற, நிமித்த 

ங்காட்டுறெ. 

Prog-nos'tic-a-ble, a. மன்னறியத்தக்க, 

Prog-nos'tic-ate, v,a. zசrதsகமெழுதுதல், 

முன்னறிவித்தல், கணித்தல், முற்கு 
நித்தல். 
by omens, குறிசொல்லுதல், Ass 
ஞுசொல்லுதல். 

Prog-nos-tic-a'tion, 8. முன்னேறச்சொ 
ல்லுகை, முன்னறிவிப்பு, முற்குறி. 
as horoscope, சாதகம். 

astrological generally, sணிதம். 
Prog-nos/tic-a-tor, s. sருமத்தலைவன், 

சாத்திரி, நிமித்திகன், புரோகிதன், 
சகுனி, முன்னறிவிப்போன். | 

Pro‘gramme, இராசமுத்திரைப்ப 
Pro-gram'ma, R & திரம், பிரசித்தபத் 
Qiao; பாயிரம். 
as outline, ப ப்பொழுங்கு, ஒழுங் 
குச்சட்டம். 

Prog'ress, s. கதி, செலவு, தேற்றம், ச 
டை, போக்கு, வளர்ச், முன்னேற் 

மம், வர்ச்திப்பு. 
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Pro-gress’, v. n. செல்லுதல், ஈடர்தேறு 

தல், விருத்தியாதல். 
Pro-gres'sion, 8. போக்கு, கதி, செலவு, 

தேற்றம், விருத்தி, 
arithmetical, சங்கலிதம், சேடசங்க 
லிதம். 

geometrical, வற்கசங்கலிதம், வித. 
சங்கலிதம். 
of heavenly bodies, @raaer., இரக 
வோட்டம், இரகசாரம். 

Pro-gres'sion-al, முன்னேறு, 
Pro-gress'ive, a ‘ Csm@p, வளர்ச் 

சியுள்ள, செல்லுகிற. 
Pro-gres'sive-ly, adv. படிப்படியாய், 

நெடுக, தேற்றமாய். 
Pro-gress'ive-ness, s. செலவு, Gent, 

போக்கு, தேற்றம். 
Pro-hib’it, v. a. மறித்தல், விலக்குதல், 

தடுத்தல், தவிர்த்தல். 
Pro-hib’it-er, s. s@4@urer, ake 

வோன், மறிப்போன். 
Pro-hi-bi'tion, s. விலக்குகை, தடுக்கை, 

மறிக்கை, கிறுக்க 
Pro-hib'i-tive, a. 5069p, விலக்குஇறெ. 
Proj'ect, 5. ஒழுங்கு; சட்டம், உபரயம், 

அருவம், எண்ணம், ஏற்பாடு, 
Pro-ject’, v. a. Osa, வெளியேவி 

டுதல், பிரஸ்தானப்படுத்தல். 
plans, படம்வரைதல், குறிப்பெழு 
அதல், இரேகைவமைதல். 
as lips, மூஞ்சியை£ீட்டுதல். 
to cast out, தள்ளுதல், பிதுக்குதல். 
to contrive, சட்டூங்கட்டுதல், அருவ 
ங்கட்தெல், 

Pro-ject', v. n. பிதுங்குதல், புறப்படுத 
ல், கெளித்தல், முன்சாய்தவ். 

Pro-ject'ile, s. உக்தப்பட்டது, செலுத் 
தீப்பட்டது, எறியப்பட்டது. 

Pro-ject'ile, s. சடவியக்கசாத்திரம். 
Pro-ject'ile, a. ஏவுறெ, பிரயோகிக்கப் ' 

பட்ட, செலுத்தப்பட்ட. 
Pro-jec'tion, 8. கெளிப்பு, பிதுக்கம், ௮ 

தைப்பு; வீக்கம், பொருமல், புடை 

ப்பு. 
as plan, சட்டம், சட்டதிட்டம், மா 
திரிகை, சாங்கம். 

Pro-ject'ment, 8. எண்ணக்குறிப்பு, மா 
திரிகை. 
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Pro-ject’or, s. உ௨யரயங்கட்வோன், அ 
ருவங்கட்வோன், யோசித்துச்செய் 
வோன், சர்தனாகாரகன். 

Pro-ject'ure, 8. புடைப்பு, மிஞ்சியிருப் 
பது, HOGI, விக்கம். 

Pro-lapse', v. n. விழுதல், இறங்குதல். 
Pro'late, a. முட்டைவடிவான, தீர்க்க 
கோளமான, நீண்டஉண்டையான. 

Pro-la'tion, s. உச்சரிப்பு, உச்சாரணம். 
Pro-lep'sis, s. தேதிமுந்தியிருப்பது. 

in rhetoric, QrAரsணம், முன்னறிந் 
க்க எதிரதுபோற்றல். 

Pro-lep'tic, GoerCuner, முன் 
Pro-lep’ daca’ சென்ற, முந்தின்,மு 
gp 

Pro-lep'tic-al-ly, adv. 
யாய், முன்னறிவாய். 

Pro-lific, a. சனிகொடுக்நிற, ஈனுறெ, 
பிறப்பிக்கக்கூடிய, சந்தானவிருத்தி 
யான, வர்த்தனையான. 

Pro-lif'ic-a-cy, s. செழிப்பு, வர்த்திக்கு 
ந்தன்மை, கணிகொடுக்குந்தன்மை. 

Pro-lific-al-ly, adv. sனிகொடுக்கக்கூ 
டியதன்மையாய், வளர்ச்சியாய், பிர 
யோசனமாய், விருத்தியாய், வர்த்தனை 
யாய், செழிப்பாய், பலிப்பாய். 

Pro-lif ‘ic-a'tion, s. உண்டாக்குகை,செ 
னிப்பிக்கை, பிறப்பிக்கை. 

Pro-lif'ic-ness, s. வருத்தியாகு நதன்மை. 
Pro-lix’, a. sண்ட, O6OGar, விபரமா 

ன, விஸ்திரணமுள்ள. 
Pro-lix'i-ty, EA, அட்பவிபரம், 
Pro-lix'ness, *” ‘ விரித்துரை, விஸ்திர 

ணம், விருத்தியுரை. 
Pro-lix'ly, adv. விஸ்தாரமாய், விபரமா 

ய், விசாலமாய், சொற்சொரிவாய். 
Pro-lo-cd’tor, 8. சங்கத்தலைவன், சபை 

நாயகன், பிரசங்கி, சபாபதி. 
Pro-lo-cii'tor-ship, 8. சங்கத்தலைமை. 
Prologue, s. ஆரம்பம், பாயிரம், பதிக 

ம், கட்டியம், தோற்றம். 
Pro'logue, ». a. முகவுரைகட்ட செல், கட் 

டியங்கூறுதல். 
Pro-long’, v. a. தாமதப்படுத்தல், நீட்டி 

த்தல், நிலைக்கச்செய்தல், நெடுகவிடு 
தல், பின்போதெல். 

Pro-lon-ga'tion, 5. தாமதம், மடிப்பு, நீ 
A. 

முன்னுணர்ச்சி 
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Pro-long’er, s. sீட்டிப்போன், தாமதம் 

பண்ணுவோன்,  நெடெவிடுவோன். 
Pro-li'sion, s. விதம். 
Prom-e-nade', s. சவாரி, உலாத்து, ப 

வனி, உலா. 
place for, carga eer. 

Prom-e-nade’, ». n. சவாரிபோதல், 2. 
லாவுதல், பவனிவருதல். 

Prom’i-nence, பிதுக்கம், புடைப் 
Prom’i-nen-cy, " ¢ பு, வீக்கம், அதை 

ப்பு, பொருமல். 
as conspicuousness, முதன்மை. 

Prom/i-nent, a. தோற்றமான, பிதுக்க 

மான, புடைத்த, வீக்கமான. 
eminent, மேன்மையான, சிரேஷ்ட. 
in appearance, sகண்ணுக்குத்தைக்கத் 

தக்க, காட் சிக்குநயந்த, கணிசமான. 
Prom’i-nent-ly, adv. தோற்றமாய், பிர 

தானமாய், மேன்மையாய். 
Pro-mis'cu-ous, a. sலப்பான, பொது 

வான, தாறுமாறான, ஒழுங்னேமான. 
Pro-mis'cu-ous-ly, adv. sலப்பாய், கு 

ழப்படியாய், பொதுவாய். 
Pro-mis'cu-ous-ness, s. கலப்பு, ஒழுங் 

ஜனம், சங்கரம். 

Promise, s. வாக்குத்தத்தம், வார்த்தைப் 
பாடு, உடன்பிடிக்கை. 
breaker, sம்பிக்கைத்தரோகி, வாக்கு 
மாறி, புரளிக்காரன். 
as vow, பிரதிக்கினை, சபதம். 

Promise, ». வாக்குத்தத்தம்பண்ணுதல், 
உறுதிப்படுத்துதல், நஈம்பிக்கைசொல் 
HSV, உடன்பாடெண்ணுதல். 

Prom-is-ee’, s. வாக்குக்கொள்வொோன், 
வார்த்தைப்பாடுகெட்போொன். 

Prom’is-er, s. வாக்குச்சொல்வோன், 
வார்த்தைப்பாடெண்ணுவோன், உட 
ன்பாடபண்ணுவோன். 

Prom/is-so-ri-ly, adv. வரர்த்தைப்பாடா 
ய், உடன்பாடாய், உறுதியாய். 

Prom’is-so-ry, a. வாக்குத்ததீதமுள்ள, 
உடன்பிடிக்கையான. 
note, உடன்பிடிக்கைச்சட்டு, 

Prom’on-to-ry,3.6 g/L பாய்ந்தமுனை. 

Pro-mote’, v. a. அதிகப்படுத்துதல், உ 
யர்த்துதல், முன்னேறச்செய்தல், வி 

ருதீதிபண்ணுதல். 
Hat 
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as honor, கணிசப்படுத்துதல், மேன் | Prone'ly, adv. சாய்வாய், சாய்ந்து, குப் 
மைப்படுத்தல், உயர்த்துதல். 
one’s name, பெயர்கிளப்புதல், Sigs 
தியுண்டாக்குதல், £ீர்த்திப்பிரபலம் 
பண்ணுதல், பிரபலப்படுத்தல். 

Pro-mot'er, 8. அதிகப்படுத்துவோன் , 
உயர்த்துவோன், விருத்தியாக்குவோ 
ன், பரப்புவோன். 

Pro-mo'tion, s. உயர்ச்சி, கதிப்பு, அதி 
கம், விருத்தி, பெருக்கம். 

Pro-mo'tive, a. அதிகப்படுத்துநிற, மே 
ன்மைப்படுத்துநிற, 

Prompt, a. ஆயத்தமான, எத்தனமான, 
முயற்சியுள்ள, உற்சாகமான, ஊக்க 
மான, தற்சமயமுள்ள, தறுவாயான. 
to be prompt, தவணைக்குச்சரியாயி 
ருத்தல், முன்னேறுதல். 

Prompt, ». 4. ஏவுதல், எழுப்புதல், தூ 
ண்தெல், நினைப்பூட்தெல். 

Prompt'er,s. ஏyவுவோன்,தூண்டுவோன். 
Prompt'i-tude, s. ஆயத்தம், துரிதம், மு 

யற்சி, திவிரயுத்தி. 
Prompt'ly, adv. எQுத்தாற்போலே, எழு 

ந்தபடி, தீவிரமாய். 
Prompt'ness, s. ஊக்கம், எத்தனம், ௨ 

ற்சாகம், சுறுக்கு, முயற், தீவிரம். 
Prompt'u-a-ry, 8. பண்டசாலை, பண்ட 

கசாலை, களஞ்சியம். 

Prompt'ure, s. arணண்டுகை, எவுகை. 
Pro- -mul'gate, v. 4. பிரசங்கம்பண்ணுத 

ல், கூறுதல், அறிவித்தல், தெரிவித்த 
ல், பிரசீத்தம்பண்ணுதல், பிரசாஞ 
செய்தல், பிரபலப்படுத்தல். 

Pro-mul-ga'tion, s. பிரசித்தம்பண்ணு 
கை, பிரசங்கங்கூறுகை. 

Pro-mul-ga'tor, 8. பிரசங்கி, பிரசிச்தஞ் 
செய்வோன், கூறுவோன். 

Pro-mulge’, v. a. Srra@ssa, பிரச 
ங்கம்பண்ணுதல், அறிவித்தல். 

Pro-mulg’er, s. Soem@, விபரிப்போ 

ன், கூறுவோன், கட்டியகாரன். 
Prone, 4. சாய்வான, சரிவான, குனி 

வான, அதோமுகப்படுதிற, முன்கவி 
வான, கூனன. 
as inclined, மwனஞ்சாய்ற்த, விரும்பி 
ய, மனம்போன, பட்சமுள்ள. 
to te prone, சாய்தல், விரும்புதல், சா 
ர்தல், பட்சம்வைத்தல். 
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புற்று, பட்சமாய். 
Prone'ness, s. சாய்வு, மனச்சாய்வு, ம 

னசசார்பு, பட்சபாதம். 
Prong, 8. முட்கருவி, கூர், கவர்முள். 
Pro-nom'in-al, a. பிரதிப்பெயருக்கடுத் 

த, சுட்டபெபெயருக்கடுத்த, 
Pro'noun, 8. பிரதிப்பெயர், பெயர்ப்பி 

ரதிச்சொல், பெயர்ச்சுட்். 
adjective, பண்புப்பிரதிப்பெயர். 
demonstrative, குறிப்புப்பிரதிப்பெ 
யர், எழுவாய்ச்சுட்டு. 
distributive, Jரிவுப்பிரதிப்பெயர். 
indefinite, சட்டாப்பிரதிப்பெயர். 
interrogative, வினmாப்பிரதிப்பெயர். 
personal, இடப்பிரதிப்பெயர். 
possessive, Aழமைப்பிரதிப்பெயர். 
reciprocal, மடக்குடைப்பிரதிப்பெ 
யர், அஃது, தன், தாம், தான். 

relative, சம்பந்தப் பிரதிப்பெயர். 
Pro-nounce’, v. a. உச்சரித்தல், இசைத் 

சல், சொல்லுதல், உரைத்தல். 
a blessing, ஆசர்வதித்தல், வாழ்த்தல். 
a curse, சபித்தல், சாபமிடுதல், திட் 
டுதல், வைதல். 
a sentence, தீர்த்தல், தீர்ப்புச்சொல் 

ஓதல், முடிவுகூறல், 
distinctly, தீர்க்கமாயுச்சரித்தல். 
with articulation, ஊன்றிச்சொல்லு 

தல், உறுத்திச்சொல்லல். 
Pro-nounce’a-ble, a. உச்சரிக்கப்படத் 

தக்க, சொல்லக்கூடிய. 
Pro-nounc’er, 8. உச்சரிக்கிறவன், ௨ 

ரைப்பவன், சொல்வோன். 
Pro-nun-c1-a’'tion, 8. உச்சரிப்பு, உச் 

சாரணம், மொழியோசை. 
Pro-nun'ci-a-tive, a. உறுதியாய்ச்சொ 

ல்லுறெ, திர்க்கமாய்ச்சொல்லுறெ. 
Proof, s. அத்தாட்சி, சாட், உருசு, தி 

ருட்டாந்தம், திட்டாந்தரம், உதார 
ணம், உறுதி, ஒப்பனை, நிரூபணம். 
by witness and documents, வாக்கு 
மூலசாதனவொப்பனை. 
in printing, இருத்தம்படும்யத்திரம், 
சோதனைப்பத்திரம், சோத்தியபத்தி 
ரம், பிழைத£ர்க்குங்காதம். 

Proof, a. உருசுபண்ணுஇறெ, சரிபார்ப் 

பதற்கேற்ற, அத்தாட்சியுள்ள. 
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Proof'less, a. அத்தாட்சியில்லாத, சாட் 
சியில்லாத, ஒப்பனையற்ற. 

Proof'less-ly, adv: அத்தாட்சியின்றி, ஓ 
ப்பனையின்றி, அசாத்தியமாய். 

Prop, s. மிண்டு, ஆதாரம், அணை, ௮ 

டை, பொறுப்பு, ஊன்றுகோல், SG 
சம், தாபரம், பட்டடை, பற்று, தா 
ங்கி, உதைகால், உசதைசுவர், அணை 
சுவர். 

Prop, 1.4. பொறுப்பித்தல், அணைகொ 
டுத்தல், தாபரங்கொடுத்தல், Maw® 
கொடுத்தல், முட்கெகொடுத்தல், த 

FEV, அடைத்தல். 
Prop'a-ga-ble, &. பரம்பத்தக்க, பெருக 

தீதக்க, விசாலிக்கத்தக்க, விருத்தியா 
கத்தக்க, பொலியக்கூடிய. 

Prop'a-gate, v.a. உண்டாக்குதல், பிற 
ப்பித்தல், தோற்றுவித்தல், சனிப்பித் 
தல், பரப்புதல், பொலிவித்தல். 
to spread, diffuse, பரப்புதல், பரம்ப 
ச்செய்தல், பிரபலியப்படுத்தல். 
to be propagated, பரச்தல், பரம்புத 
ல், பல்குதல், பெருகுதல், பிரஸ்தா 
பப்படுதல், வர்த்தித்தல். 

Prop-a-ga'tion, s. பரப்புகை, பலுகச் 
செய்கை, விருத்தியாக்குகை. 
of the gospel, சவிசேஷபிரபலியம். 

Prop'a-ga-tor, s. சனிப்பிப்போன், ௪ 
னகன், விருத்திகரன், பரப்புவோன். 

Pro-pel’, v.a. ஓட்டுதல், செலுத்துதல், 

தள்ளுதல், தூண்டுதல், உர்துதல். 
in mechanics, இயக்குதல். 

Pro-pend’, v.n. சாய்தல், குனிதல், ம 

னஞ்சாய்தல். 
Pro-pend'en-cy, 8. சாய்கை, மனச்சாய் 

வு; விருப்பம். 
Pro-pense’, a. சாய்வான, சாய்மானமா 

ன, மனஞ்சாய்க்த. 

Pro-pen’sion, க மனச்சாய்வு; மனதி 
Pro-pens'i-ty, ° § ன்போக்கு,மனச்சா 

ர்பு, சாய்மானம், போக்கு, குணம். 
Prop’er, 4. முறைமையான, தகைமை 

யான, சரியான, தகுதியான, தகுந்த, 
கசேர்மையான, நியாயமான, இசைவு 
ள்ள; உசிதமான, செவ்வையான, தி 
ட்டமான, திருத்தமான, செப்பான, 
ஏற்ற, யோக்கியமான. 
for, உரிய, தகுமான. 
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quality, ஏற்றகுணம், ஏற்றதன்மை. 
nouns, சறெப்புப்பெயர், இடகுறிப்பெ 
யர். 
situation, உரியவிடம், உரியநிலை, 
SEED. 
time, பருவகாலம், ஏற்றகாலம், போ 
ககாலம், சரியானமேரம். 

Prop'er-ly, adv. ஏற்றபடி, தகுதியாய், 
சரியாய், ரேராய். 

Prop'er-ness, 8. தsைமை, அழகு. 
Prop'er-ty, s. உடமை, ஆஸ்தி, ஆதீன 

ம், பொருள், சம்பத்து. 
landed, நிலமை, காணிபூமி, அசை 
வற்றஆதனம். 
natural or inherent, இயல்பு, தற்சொ 
ரூபம், தற்சுபாவம். 
quality, இயல்பு, தன்மை, சுபாவம், 
சாரம், குணாகுணம், Fr. 
rightful or inherited, ௨ரிமையாட் சி, 
சுதந்தரம், தாயம். 

in hand, கைப்பொருள், கையுரக்கம். 
as jewelry, &c., ஆபரணம், பூஷண 
ம், அணி, பொன்னுடமை. 

Proph'e-cy, s. தீர்க்கதரிசனம், 
as preaching, உபதேசம், பேழுதசம். 

Proph’e-si-er, 8. தீர்க்கதரிசி, வருவது 
ரைப்போன். 

Proph'e-sy, v. a. ிர்க்கதரிசனஞ்சொல் 
லுதல், திர்க்கதரிசனமுரைத்தல், மு 
ன்னறிவித்தல். 

Proph’e-sy-ing, 8. தீர்க்கதரிசன முரைக் 
கை, முன்னறிவிக்கை. 

Proph’et, s. தர்க்கதரிச, முன்னறிவிப் 
போன், வருவதுரைப்போன். 

Proph’et-ess, s. திர்க்கதரி, வருவது 
ரைப்பவள். 

Pro-phet’ic, 2 ‘ தீர்க்கதரிசனத்துக்க 
Pro-phet'ic-al, "த்த, எதிர்காலவரு 

த்தமானமறிலிக்நெ, தீர்க்கதரிரிக்கடு 

கத. 
Pro-phet’ic-al-ly, adv. தீர்க்கதரிசனப் 

போங்காய், முற்பொதமாய். 
Proph-y-lac’tic, a. Ser a a5 C wr 
Proph-y-lac’ tic-al, " $ யைவிலக் குதி 

ற, வருமோய்க்குக்காவலான. 
Pro-pin'qui-ty, s. அயல், அண்டை, இ 

ட்டுமானம், சமீபம், அண்மை. 
of relation, இரத்தஉறவு. 
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Pro-pi'tia-ble, 4. wனதையுருக்கத்தக்க, 

தயவுகொளுத்தத்தக்க, . இரக்கமுண் 
Lee Sm. 

Pro-pi'tiate, v. 4. wனதையுருக்குதல், ஓஒ 
ப்புரவாக்குதல், பிரியப்படுத்துதல். 
to become propitiated, vனமுருகுத 
ல், இரங்குதல், பிறியப்படுதல், ஒப் 
புரவாகுதல், சமாதானப்படுதல். 

Pro-pi-ti-a'tion, s. சரக்தி, பாவநிவிர்த் 
தி, பிராயச்சித்தம், ஒப்யுரவாகுகை, 
பாவநிவாரணம். 

Pro-pi-tia'tor, s. ஒப்புரவாக்குவோன், 
சாந்திண்ணுவோன், பிராயச்சித்த 
ஞ்செய்வோன், பாவநிவாரணஞ்செ 
ய்வோன், இரக்கசாலி. 

Pro-pi'tia-to-ry, s. உட ம்படிக்கைப்பெ 
ட்டியின்மூடல், கருபாசயமாடி. 

Pro-pi'tia-to-ry, a. பிரரயச்தத்தஞுசெய் 
யத்தக்க, தயைசெய்றெ, அருளுறெ. 

Pro-pitious, 4. மங்கலமான, சுபமான, 
சோபனமான. 
circumstance, சொபனகாரியம், சுப 

காரியம், ஈற்செய்தி. 
language, சபவசனம், மங்கலபாஷி 
தீம், மங்கலவாக்கு. 

Pro-pi’ tious-ly, adv. சயையாய், பட்ச 
மாய், இரச்கமாய், சுபசெய்தியாய், 
சோபனமாய், மங்கலமாய். 

Pro-pi'tious-ness, s. தயை, மங்கலம், 
சோபனம், பட்சம், சாந்தம். 

Pro'plasm, 5. sm, குகை. 
Pro-plas'tice, s. sருéக்கட்டும்வித்தை. 
Pro'po-lis, s. ஒர்வகைமெழுகு. 
Pro-po'nent, $. இத்தன்மைத்தென்று 
சொல்வோன், உத்தேசஞ்சொல் 
வோன். 

Pro-por'tion, s. அளவு, மட்டு, தரம. 
in arithmetic, dOரமாணம், லிகிதம், 
அனுபாதம், மதியம். 
reciprocal, விலோமானுபாதம். 
as share, பங்கு, பகுதி, 
as symmetry, உறுப்பிலக்கணம், ௮ 

ங்கலட்சணம், சாங்கம். 
Pro-por'tion, ». a. பிரமராணப்படெதல், 

இசையவுண்டுபண்ணுதல், சறிசரியா 
ய்வகுத்தல், இலக்கணமாயுண்டபெண் 
ணுதல், ஒன்றுக்கொன்றுபொருந்தச் 
செய்தல். 
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Pro-p6r'tion-a-ble, a. Jrமrணமான, 
இசையப்பொருத்தக்கூடிய, ஏற்ற. 

Pro-por'tion-a-ble-ness, s. SJrwrண( 
டைமை. 

Pro-por'tion-a-bly, adv. அளவாய், பிர 
மாணமாய், ஏற்றபடி. 

Pro-por'tion-al, a. பிரமாணமான, ௮ 
ளவான. 

Pro-por-tion-al'i-ty, 5. cece fawhenee 
க்குந்தன்மை. 

Pro-por'tion-al-ly, adv. ‘Romesh, | 
அளவாய். 

Pro-por'tion-ate, v. a. தகுதியாக்குதல் 
இசையச்செய்தல், பொருத்துதல், ௮ 
எளவாக்குதல். 

Pro-por'tion-ate, a. மித்லரனைக்குளம் அ 
ளவான. 

Pro-por'tion-ate-ly, adv. அளவாக, ௮ 

எவின்படி, தகும்படி ;பிரமாணமாய். 
Pro-por'tion-less, a. அவலட்சணமான, 

சாங்கமற்ற, பொருந்தாத, இசையா 
த, பிரமாணமற்ற, ஒவ்வாத, GUTS. 

Pro-po'sal, s. கேள்வி, ஆலோசித்தற் 
கொப்புவிப்பத, அறிவித்தஅபிப்பி 
ராயம், கேட்கை. 

Pro-pose’, v. a. கேட்குதல், அலோடுக் 
கச்சொல்லுதல், உசாவுதல். 

Pro-pos'er, 8. ஒன்றையாலோசிக்கச் 
சொல்லுவோன், கேட்போன். 

Prop-0-si'tion, s. தாட்டாந்தரம், பட்ச 
ம், குத்திரம், கேள்வி, அருவம். 

Prop-o-si'tion-al, a. sாட்டரந்தரத்துக் 
குரிய, கேள்விக்குரிய. 

Pro-pound’, v. a. கேட்குதல், சொல் 

லுதல், வினாவுதல். 
riddles, கொடிசொல்லுதல். 

Pro-pound’er, s. கொடசொல்வோன், 
கேட்போன், சொல்வோன். 

Pro-pri’e-ta-ry, 8. உட க்தைக்காரன, & 
தந்திரன், உரிமைக்காரன், தாயத்தா 
ன், எசமானன். 

Pro-pri'e-ta-ry, a. சுதந்திரமான, உடை 

- த்தான, உரித்தான. 
Pro-pri’e-tor, s. ஆட்சிக்காரன், எசமா 

னன், உரித்தானவன், உரித்தாளி, ஆ 
தீனன், உடர்தைக்காரன். 

Pro-pri'e-tor-ship, s. ஆட்சி, உரிமை,சு 
தந்திரம், சொந்தம், ஆதனம், உரித்து, 
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Pro-pri'e-tress, s. உடந்தைக்காரி, ஆட் 
சிக்காரி, உரித்துக்காரி. 

Pro-pri'e-ty, s. செம்மை, நேர்மை, £ர், 
S648, பாத்திரம், உரிமை, தன்மை, 
இயல்பு, ஆசாரம், ஒழுங்கு, நியாய 
ம், முறை, விதானம். 
as right, உடந்தை, உரிமை, 

Pro-pign', v. a. பேோராடுதல்; விவாத 
ஞசெய்தல், பரிக்துபேசல். 

Pro-pign’er, s. பேோரராடுவோன், காவ 
லாளி, விவாதஞ்செய்வோன். 

Pro-pul'sion, s. ஒட்டகை, செலுத்து 
கை, SOT CFOS, உட்துகை. 

Pro-ro-ga'tion, s. தாமதப்படுத்துகை, 
காலநீட்சி, நிறுத்துகை. 

Pro-rogue’, v. a. sாமதப்படுத்தல், நிறு 
தீதிப்போடுதல், நஈீடிக்கச்செய்தல், த 
டங்கற்பண்ணுதல். 

Pro-rup’tion, s. புறப்பாடு, கொப்புளி 
க்கை, பீறிடுகை, கட்டெவிடுகை, 

Pro-sa'ic, a. உரைவாசகத்துக்கடுத்த, உ 
ரைபோன்ற். 

Pro-scribe’, v. a. கொலைக்குத்தர்ப் பிடி 

தல், கொல்லத்தீர்த்தல், இகழ்ந்துதள் 
ளூதல், தீர்ப்பாய்த்தள்ளிவிடதெல். 

Pro-scrib’er, 8. கொலைசெய்யத்தர்வை 
பண்ணுவோன், தகாதென்றுதள்ளிவி 
டுவோன், நிராகரிப்போன். 

Pro-scrip'tion, s. கொலைத்தர்ப்பு, ௪த் 
அருவைச்செயம்பண்ணுவதற்கிடப் 
பட்டவெகுமதி. 
as i,சுதேசத்திவிருந்துதரத்துகை. 

Pro-scrip'tive, a. Gகொலைத்தீர்ப்புக்கு 
ரிய, நிராகரிக்றெ. 

Prose, s. உரைவாசகம். 
Prose, ». 4. உரைவாசகமெழுததல், ௨ | 

ரையரயெழுஅதல். 
Pros'e-cute, v. a. தொடர்தல், 

தல், செய்தல். 
inlaw, வழக்குத்தொடர்தல். 

Pros-e-cii'tion, s. தொடர்ச்சி, வழக்கு 
த்தொடருகை, வழக்குடடத்துகை. 

Pros'e-cu-tor, 8. தொடர்ச்சிக்சாரன், ௩ 
டப்பிப்போன், பிராதுகாரன். 

_as attorney general, இராசராலினநியா 
யதுரந்தான். 

Pros'e-lyte, s. மறுசமயத்திற்சேர்ந்தவ 
ன், பரமதானுசாரி. 
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Pros'e-lyte, v. vறசமயத்திற்சொதல், தீ 
ன்சமயத்திற்சேர்த்தல். 

Pros'e-lyt-ism, s. ஒருசமயகோட்பாட் 
டைச்சாதிக்கத்திருப்புகை, தன் சமய 

தீதிற்குவசப்படுத்தல். 
Pros'er, s. உரைவாசகன், உரையாசிரி 

யன், உரைகாரன். 

Pro-s6'di-an, யாப்பிலக்கணி, யா 
Pros'o-dist, ‘ ப்பிலக்கணாசிரியன். 
Pros'o-dy, s. sாரிகை, யாப்பிலக்கண 

ம், யாப்பதிகாரம். 
Pros-0-po-p@'ia,s. உரூபகவலங்காரம். 
Pros'pect, s. தோற்றம், அரசாட்சி, ம 

னக்காட்8ி, பிரத்தியட்சம். 
expectation, வரவுகாத்திருக்கை, நம்: 
பியிருக்கை, எதிர்பார்த்திருக்கை, 

Pro-spec’tion, 8. எதிர்ரோக்குகை. 
Pro-spect'ive, a. ௭திர்காலரோக்கான, 

அரகாட்சியான,  பின்வருவதைரோ 
க்கிச்செய்திற, 

Pro- -spect'ive-ly, adv. எதிர்காலத்தை 
நோக்கி, வருங்காலத்தைரநோக்கி. 

Pro-spect'us, 5. வரலாற்றுவிளம்பரம், 

Pros'per, v. a. Aத்தியாக்கல், கைகூட 

ச்செய்தல், துணைச்செய்தல், அனுகூ 
லமாக்குதல். 

Pros'per, v.n. வாழதல், உயிர்வாழ்தல், 
உய்தல், ஈடட்கேறுதல், கிளம்புதல், 
செழித்தல், தலைப்படெல், அனுகூல 
மாதல், வாய்த்தல், சித்தியாதல். 

Pros-per'i-ty, 8. வாழ்வு, செல்வம், இட 
ம்பாடு, ஆக்கம், உய்வு, சத்தி, £ர்,செ 
ழிப்பு, பெருக்கம். 
as success, வாய்ப்பு, த்தி. 

Pros'per-ous, a. செல்விக்கையான,செ 
ல்வமான, செழிப்பான, சுகவாழ்வு 
ள்ள, அனுகூலமான, சத்தியான. 
person, சகீவி, செல்வன். 

Pros'per- ous-ly, ade, செழிப்பாய், ௮ 
னுகூலமாய், செல்விக்கையாய். 

Pros'per-ous-ness, 8. பாக்கியம், செல் 
வம், வாழ்வு, சித்தி, வாய்ப்பு. 

Pro-spi'cience, s. எதிர்ரோக்குகை. 
Pros-ter-na'tion, 8. worn வ, மனச்ச 
டைவ. 

Pros'ti-tute, s. வேச, பொதுப்பெண், 
பரத்தை, சோரஸ்திரி, விலைமகள், 
தட்டை, வசவி 
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Pros'ti-tute, v. a. பங்கப்படுத்தல், தமை 
செய்யவுடன்படுத்தல், சோரமார்க்கப் 
படுத்தல். 

to dbase, ஈனமாக்குதல் , அவமாக்கு 
தீல், பங்கப்படுத்தல். 

Pros'ti-tute, a. ஈனமான, தூர்த்தத்தன 

முள்ள, சோரமார்க்கமுள்ள. 
Pros-ti-ti'tion, s. தூர்த்தத்தனம், ' 
Pros'ti-tu-tor, 8. பங்கப்படுத்துவோன், 

வேசிமார்க்கன், விடன்,காமாதுரன். 
Pros'trate, v. a. பணியப்பண்ணுதல், 

அழித்தல், தகர்த்தல், நிருமூலப்படுத் 
தல், BASSO. 
one’s self, 9p பணிதல், இறைஞ்சுத 
ல், தாழ்தல், திர்க்கதெண்டன்செய்த 
ல், முகங்குப்புறப்பணிதல், சாட்டா 
ங்கமாய்ப்பணிதல். 

Pros'trate, a. முaங்குப்புற்ற, படுகிற, 
தாழ்ந்த, அழிந்த 

Pros-tra'tion, s. eழச்சி, Spa, குப்பு 
றக்கடக்கை. 
with hands extended, இடுதண்டம். 

of a pilgrim, அ௮ஈ4தண்டம். 
of strength, தளர்ச்சி, பலவறுதி, சோ 
ர்வு, இளைப்பு. 
as depression, werGan. 

Pro'style, s. ஆலயமுகப்புத்தூண்வரி 
சை. 

Pro'sy, a. உரைவாசகம்பொன்ற. 
Pro-tect', v. a. பாலனம்பண்ணுதல்,கா 

ப்பாற்றுதல், தற்காத்தல், ஆதரித்தல், 

இரட்சித்தல், தாங்குதல், தாபரித்தல், 
பரிபாவித்தல், பாதுகாத்தல், பேணு 
தல், போற்றுதல். 

Pro-tec'tion, 8. இரட்சிப்பு, இரட்சை, 
காப்பு, காவல், பாலனம், விக்னெவி 
நாசனம், பாதுகாப்பு. 
as passport, பரிபாலனபத்திரம், ௮ 
ஞ்சாப்பட்டயம். 
to apply for, சrணமடைதல், அடை 
க்கலம்புகுதல். 

Pro-tec’tive, a. a7é@, காப்பாற்று 
ற, இரட்சிக்றெ, 

Pro-tect’or, 8. srவலன், இரட்சகன், 
காப்பவன், பரிபாலன். 

Pro-tect'or-ate; s. ஏனுராயனாட் தி, பிர 
திபாலனம், இளவரசன்றுணையரசா 
ட்சி. 
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Pro-tect'or-ship, s. இளவரசன்றுணை 
யரசாட்சியுத்தியோகம், அனுராயனு 

- ததியோகம். 
Pro-tect'ress, 8. காப்பவள், ஆதரிப்ப 

வள், பரிபாலினி. 
Pro-te-ge’, s. sாபரிக்கப்பபெவன், சவ 

ரட்சணைக்குளிருப்பவன். 
Pro-tem’po-re, adv. தற்காலமாய். 
Pro-tend’, v. a. 6L.Osa. 
Pro'test, s. எதிருரை, எச்சரிப்பு, இ 

டித்துரை. 
Pro-test', v. தடைசொல்லுதல், எச்சரி 
850, எதிர்மறுத்தல், இடித்துரைத்த 
ல், எதிருரைத்தல். 

Prot'est-ant, s. இடித்துரைகாரன், சத்தி 
யவாதி, பாப்புமதத்தைஎதிர்மறுப் 
போன், கட்டுரைகாரன். 

Prot’est-ant, a. ௨ரோமைச்சமயத்தைஎ 
திர்த்த, சத்தியவேதமுள்ள. 

Prot’est-ant-ism, s. சத்தியவேதமார்க் 
கம், திருவாக்கனுசாரம். 

Prot-es-ta'tion,s. அறிக்கை பண்ணுகை, 
வெளியரங்கமாய்ச்சொல்லுகை, எதி 
ர்மறுப்பு, எதிருரை. 

Prot’es-ta-tor, எதிர்மறுத்துரைப்ப 
Pro-test'er, ; ‘ வன். 
Pro'te-us, s. சமுத்திரதேவன், பிப்ப 

லன, வருணன். 
as a man, பக்கம்மாறி, 

Pro'to-col, s. srாயேடு, மூலப்பிரதி. 
Pro'to-mar-tyr, 8. முதலிரத்தச்சாட்ி, 

முதற்பலியாயிறக்தோன், பூருவபிரா 
ous Suir. 

Pro'to-type, s. பூருவசாயல், முன்மா 
திரி, மூலப்பிரதி. 

Pro-tract', v. a. பின்பொடுதல், நெடுக 
விகெல், நீளவிதெல், இழுக்குதல், தா 
மதப்படுத்தல். 

Pro-tract'ed, a. தாமதிக்கப்பட்ட, பி 
ன்போடப்பட்ட. 
to be protracted, செல்லுதல், Sag 
தல், நெடுத்தல். 

Pro-tract'ed-ly, adv. நெடுக, விரதம் 
தமாய். 

Pro-tract'er, 8. நெடுகவிடுவோன், தாம 
தம்பண்ணுவோன். 

Pro-trac'tion, s. இழுக்கு, காலதாமதம். 
Pro-tract'ive, a. 69. 6@p, தாமதிக்கிற. 
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Pro-tract'or, s. கோணமளக்குங்கருவி. 
Pro-tride’, v.a. தள்ளுதல், பிதுக்குதல். 

the tongue, &c., 6: @sea. 
Pro-tride’, v.n. பிதுங்குதல், புறப்படு 

தல், வெளிப்பகதெல், முந்துதல். 
Pro-tri’sion, s. பிதுக்கம், புறப்பாடு, த 

ள்ளுகை, பிதுக்குகை, உந்துகை. 
Pro-tri'sive, a. தள் ।ரகிற, முன்செலுத் 

அறெ, முந்துறெ. 
Pro-tu'ber-ance, s. வீச்சம், புடைப்பு; 

பிதுக்கம், அதைப்பு. 
Pro-tu'ber-ant, a. விக்கமான, புடைப் 

பான, அதைப்பான. 
Pro-tu'ber-ate, v. n. SHG, Yous 

தல், பிதுங்குதல், அதைத்தல். 
Pro-tu-ber-a'tion, 8. eலிங்குகை, பிதுங் 

குகை, புடைப்புக்கொள்ளுகை. 
Pro-tu'ber-ous, a. லீக்கமுள்ள, புடை 

ப்புள்ள, அதைப்புள்ள. 
Proud, a. யெருமையுள்ள, அகந்தையு 

ள்ள, அகங்காரமான, செருக்கான, வீ 
ரூப்பான, மேட்டிமையான. 
conduct, நிமிர்ந்தகடை , செருக்கு. 
flesh, சவ்வு, அன்மாமிசம். 
person, பெருமைக்காரன், அகங்கா 
ரி, வீறாப்புக்காரன். 
to be proud, அகந்தைகொள்ளுதல், 
செருக்குதல்; நிமிர்தல். 
as splendid, மேன்மையுள்ள, றப் 
புள்ள, வேடிக்கையான. 

Proudly, adv. பெருமையாய், அகந்தை 
யாய், இறமாப்பாய், ன்னான் இ 
டும்பாய், ஆங்காரமாய். 

Prov'a-ble, a. வ்திக்கப்ப்ண்டல், 
உருசுபண்ணப்படக்கூடிய. 

Prov'a-bly, adv. உருசுபண்ணப்படத்த 
க்கதாய், அத்தாட்பெண்ணக்கூடிய 
தாய். 

Prove, v.a. சோதித்தல், பரீட்சைபார் 
த்தல், பரீட் Asse. 
true or certain, மெய்யென்றொப்பு 
வித்தல், நிச்சயப்படுத்தல். 
true, bad, &c., மெய்யென்றுகாணப் 
படுதல், பழுதென்றுகாணப்படுதல். 
one’s abilities, Aறம்பரர்த்தல், 
as evince, இருட்டாந்தப்படுத்துதல், 
உறுதிப்படுத்ததல், ஒப்பனைபண்ணு 
தல், மெய்ப்பித்தல். 
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as experience, அனுபவித்தறிதல், டீ 
ரீட்சித்தறிதல்.  ' 

Prove, v. n. srணணுதல், தோன்றுதல். 
right, சரியெனக்காணுதல், சரிவரு 
தல், உண்மையென்றறிகல். 

Pro-ved’i-tor, Se ne ca 
Prov’e-dore, ன்; உணவுதேடவோ 

or, இரஸ்துக்காரன், படைபண்ட 
சேகரன். 

Prov'en-der, 8. விலங்குணா,; வைக்கோ 
ல், உணவு, இரை. 
for elephants, sவளம். 
for horses, srணம். 

Prov'er, 8. உரூமிப்பவன், உருசுபண் 
ணுவோன், பரீட்சகன். 

Prov’erb, 8. பழமொழி, கூதுரை, 69) 
மொழி, காரணச்சொல். 
one who speaks in, srரணவாசகன், 
பழமொழிகூறுவோன். 

Pro-verb'i-al, a. பழமொழியான, பழம் 
பேர்கொண்ட. 

Pro-verb'i-al-ist,s. பழமெொழிகளாற்பே 
FLO CT. 

Pro-verb'i-al-ize, v. a. பழமொழியாய்ச் 
சொல்லுதல். 

Pro-verb'i-al-ly, adv. பழமொழியாய். 
Pro-vide', v. a. சம்பாதித்தல், சேகரித் 

தல், ஏற்படுத்துதல், சவதரித்தல், திட் 
ட ம்பண்ணுதல். 
food, சாப்பாடுகொடுத்தல், Barr EF 
சேகரம்பண்ணுதல். 

Pro-vid'ed, con. ஆல், இல், ஆகில். 
Prov'i-dence, s. முன்னறிவு, முன்யோ 

சனை, சாவதானப்படுகை. 

divine, இருவுளசெயல், தெய்வச்செ 
யல், தேவேத்தனம், தேவசங்கற்பம். 

as oe த்தா பராமரிப்பு, விசார 
ணை, ஆராய்ச்சி. 

Prov'i-dent, a. முன்யொசனையுள்ள, பூ 
ருவசிந்தனையான. 
care, சாவீசானம், பேணம். 

Prov-i-den’tial, a. தேவேத்தனமான,தே 
வசெயலான. 

Prov-i-den'tial-ly, adv. தெேவசெயலாய், 
சேவநியமமாய். 

Prov'i-dent-ly, adv. யோசனையாய், பூத 
தியுடன், சாவதானமாய். | 
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Pro-vid'er, s. சம்பாதிப்போன், சேகரி 
ப்பொன், கசேடுவோன். 
of food, ௨ககராணவிசாரணைகாரன், 
குமெபபோஷணன். 

Prov'ince, 8. sஈQ, மாகாணம், திசை, 
தாலுகாப்பற்று, உத்தியோகம், பரா 
பத்தியம், ஊர், காடு, 
rebellious, அடங்காப்பற்று. 

Pro-vin'cial, s. zசபைவிசாரணைகரான், 
மடாதிபதி, நாட்டான் 

Pro-vin’cial, &. இசைக்கடுத்த, மாகாண 

தீதுக்கடுத்த. 
Pro-vin'cial-ism, s. Aசைச்சொல், தே 

Haw, பிராகிருதம் 
Pro-vin-cial’i-ty, 8. sாட்டுப்பேச்சுப் 

போங்கு, திசாபாஷிதம், 
Pro-vine’, 1. ௬ முக்திரிகைய்பதிவைத் 

தல். 
Pro-vi'sion, s. சேகரம், சேகரிப்பு, தள 

பாடம், சாமான். 

for an army, இரஸ்து, பாதேயம். 
fora journey, தோட்கோப்பு, சம்ப 
ளம், Ss, பாதேயம். 
as food, ஆகாரம், போசனம், புசிகர 
ணம், ஆகாரவருக்கம், இரசவஸ்து. 

as preparation, ஆயத்தம், முஸ்திப்பு. 
Pro-vi'sion, 0. a. ஆகாரஞ்சேகரித்தல். 
Pro-vi'sion-al, அவசரமான, Cas 
Pro-vi'sion-a-ry, ; ளைக்கடுத்த, சமய 

தீதுக்கடுத்த. 
Pro-vi'sion-al-ly, lide. அன்னேரத்திற்கு 

தீதக்கதாய். 

Pro-vi'so, 5. உடன்படிக்கைப்பிரமாண 
த்திற்பொருத்தனையடங்கியபகுதி 

Pro-vi'sor, 8. wu 19uG 
Pro-vi'so-ry, s. அவ்வவ்வேளைக்கடுத்த, 

தவிர்க்றெ, விலக்குறெ. 
Proy-o-ca'tion, s. கோபமூட்டுகை. 

Pro-vo'ca-tive, s. கோபமூட்வெது, தூ 
ண்வெது, நிந்தை, எழுப்புகை. 

Pro-vo'ca-tive, a. கோபமுட்டத்தக்க, 
அண்டு, எழுப்புறெ. 

Pro-vo'ca-tive-ness, s. கோபமூட்டத் 
தக்கதன்மை, நிர்தையுடைமை. 

Pro-voke', ». a. கோபமூட்தெல், கோ 
பமெழுப்புதல், அண்டிவிடுதல், 

Pro-vok'ed, a. சோப்மூண்ட, கோபம் 
பற்றின, எரிச்சல்கொண்ட. 

688 

PRU 

Pro-vok’er, s. கோபமுூட்டி, அண்டிவி 
டிுவோன், எரிச்சலெழுப்பி. | 

Pro-vok'ing-ly, adv. கோபமூட்டத்தக் 
கவிதமாய், தூண்டிவீடத்தக்கவிதமா 
ய், மூர்க்கமெழுப்பும்விதமாய். 

Prov’ Ost, 5. கண்காணி, ஆராய்ச், ௮ 
ய, காரியஸ்தன். 

Prov'ost-ship, s. sண்காணித்தொழில், 
நகரிவிசாரணைஉத்தியோகம். 

Prow, s. மரக்கலத்தின்முற்பக்கம், மு 
ன்னணியம். 

Prow’ess, 8. சத்தி, சமர்த்து, செளரியம், 
பராக்கிரமம், லீரம், சூரம். 

Prowl, s.கொள்ளையிடத்திரிகை, இரை 
தேடுகை, வேட்டமாடுகை. 

Prowl, v. 4. இரைதேடுதல், கொள்ளை 
யாடுதல், குறையாடுதல், 

Prowl’er, s. கொள்ளையிடத்திரிவோன், 
குறைக்காரன், வேட்டக்காரன். 

Prox'i-mate, ad. அடர்த்த, தொடர்க்துவ 
ருறெ, அயலான, இட்டின,;, சமீப 
மான, 9) 6 lus. 
CAUSE, உபகாரணம்,துணைக்காரணம். 
meaning or idea, Qட்டியகருத்து, ௮ 
ந்நியகருத்து. 

Prox/i-mate-ly, adv. அடக்க, அயலாய், 
கிட்ட, அந்நியமாய்.. 

Prox-im'i-ty, 8. சமீபம், அயல், அருகு, 
அண்மை, அண்டை, இட்மொனம், 
நெருக்கம். 

Prox’y, 8. பிரதிகாரியஸ்தன். 
Prox'y-ship, s. பிரதிகாரியத்துவ ம். 
Pride, s. கூச்சமுள்ளவள், காணக்காரி, 

மாமாவி; பாசாங்குக்காரி. 
Prudence, s. புத்தி, சாவதானம், சூழ்ச் 

சி, உபாயம், யோசனை, விவேகம், 
விமரிசை, சிந்தனை. 

Pra'dent, a. சrாவதானமுள்ள, சூழ்ச்சி 

யுள்ள, ஆராய்வான, முன்யோசனை 
யுள்ள, யோசனையுள்ள. 
man, விவேகி, யூகி, யோரிப்போன். 
woman, இல்லோப்பமுடையாள், 

Pru-den'tial, a. புத்தியாலாய, சூழ்ச்சி 
யாலுண்டாகதிற, விசராணையுள்ள, 
யோசனையுள்ள. 

Pru-den-tial'i-ty, s. யேரசனையுள்ளதன் 
மை, சூழ்ச்சி, யூகத்துவம், விவேகத் 
அவம். 
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Pru-den'tials, s. (pl.) புத்தயொனபழ 
மொழிகள், மூதுரை, புத்திமதிகள். 

Pri‘dent-ly, adv. புத்தியோய், யோசனை 
யாய், சாவதானமாய், குழ்ச்யொய். 
economically, ஒஅப்பாய், லோப 

மாய், குறைவாய், 
Pri‘der-y, s. போலிக்கூச்சம், பிலுக்கு, 

நாகரீகமானநடை, மாமாலம். 
Prii'dish, a. பேோரவலிகாணமுள்ள. 
Prine, s. ஒர்பழம், ஒர்வகைவற்றல். 
Prine, ». a. கழித்தல், களைதல், Gere 

அக்குதல், ஈலுக்குதல். 
as birds, இறகுகோதுதல், சுத்திகரித் 

தல், இறகுதெரித்தல். 
Prin’er, s. Séணைகறுக்குவோன். 

| Priin’‘ing-hodk, 
Prin’ing-knife, 
Pri ri-ence, wera Muy, அபேட் 
Pri'ri-en-cy, ” ‘ சை, ஆவல், HAM 
Priri-ent, a. விரும்புறெ, மனதையரி 

க்றெ, ஆவலிக்கெற, அ௮வாவுறெ. 
Pru-rig’'in-ous, a. சொறிகரப்பனுள்ள. 
Pru-ri'go, s. சொறிகரப்பன், அரிகரப் 

பன், சொறிகிரரந்தி. 
Pry, s. மிண்டி, கிளப்பி. 
Pry, 1.4. மிண்டியாற்கிளப்புதல். 

to inspect closely, உளவுபார்த்தல், ஒ 
ட்ப்பார்த்தல், வேவுபார்த்தல், உற்று 
ப்பார்த்தல், அழைகந்துபார்த்தல். 

into ones rank, sகணிசம்பார்த்தல். 
Pry’ing, s. உளவு, ஒட், வேவு, ஆராய் 

வு; ததனமாய்ப்பார்க்கை.. 

Pry'ing-ly, adv. ஆராய்வாய், உற்றுப்பா 

ர்சக்கறதன்மையாய், அண்மையாய். 
Psilm, s. சங்கதம், கதம். . 

Psilm/ist, சங்தோசிரியன், சங் 

Psal'mo-dist, * ‘ திதகாரன், திதம்பாடு 
வோன், ததேத்தலைவன். 

Psilm'o-dy, s. Sதோப்பியாசம், சங்கப் 
ரீட்சை, இராகப்பரீட்சை. | 

Psal-mog'ra-phy, s. சங்கதநூல், தேவித் 
தியை, சங்தெசாடித்தியவித்தை. 

Psal'ter, s. சங்ததபுத்தகம். 

Psal'te-ry, 8. தம்புரு. 

Pseti'do, a. பொய்யான, கள்ளமான,௮ 
சத்திய, வஞ்சமான. 

Pshaw, int. £8, ஷோ, 
689. 

8. { கொக்கைச்சத்தகம். 

| Psy-cho- log’ ic-al, 

] 
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Psy-cho-log’ic, த்தல் பவுன் | 

ஆத்துமதத்துவ 
சாத்திரத்துக்கடுத்த: 

Psy-chol’'o-gy, s. பசுநூல், ஆத்துமதத்து 
வலட்சணசாத்திரம். 

Psy'cho-man-cy, s. பிரர்வசனயோசரி 
யம். 

Puber-ty, s. பக்குவம், பக்குவகாலம். 
to arrive at female puberty, இருது 

வாதல், புதீதியறிதல். 
region of, யோனி, இலிங்கம். 

Pubes, s. சணை, அருப்பம், பக்குவம். 
Pu-bes'cence, s. பக்குவம், பராயம், 

in botany, சணை, அருப்பம். 
Pu-bes'cent, a. பக்குவமான, அருப்ப 

முள்ள, iy ele AG 

Pub'lic, s. Vame, தேசத்தார், மன்பதை 
in public, வெளியரங்கமாய். 

Public, a. JrAத்தமான, ustAwwnrer, 
பகிரங்கமான, பொதுவான, வெளி 
யான, சாதாரண. 
calamity, தேசோபத்திவம், தேசோ 
பாதி 
confusion, குழப்பம், கலகம். 
declaration, பிரசங்கம், வசனப்பிர 
சித்தம், கூறுகை. 
office, உத்தியோகஸ்தர்சாலை. 
man, பழக்கமானவன், பரோபகாரி, 
பிரசித்தமானவன், தேசாபிமானி. 
spirit, Jறர்கன்மைவிரும்புறை. 

Pub'li-can, s. இறைகொள்வோன், வரி 
வாங்கி, ஆயக்காரன், தண்டற்காரன், 
மடாதிபதி. 

Pub-li-ca'tion, s. பிரசித்தம், படிங்க 
ம், பிரசுரம், புத்தகம், புத்தகப்பிரரத் 
தீம், பிரசங்கம், பிரசித்தபத்திம். 

Pub'li-cist, s. தேசவழக்கமெழுதவோ 
ன், இராச்சியதருமநூல் எழுதுவோன், 
பெளதிகசாத்திரி. 

Pub-lic’i-ty, s. Jags, S155), புகழ், 
வெளியரங்கம், பராசியம். 

Pub'lic-ly, adv. JrAத்தமாய்,வெணளியா 
ய், பகிரங்கமாய். 

Pub'lish, v. a. அறிவித்தல், பிரசித்தம்ப 
ண்ணுதல், கூறல், பிரங்கப்படுத்த 
ல், பிரசங்கம்பண்ணுதல், பரப்புதல். 
by beat of drum, பறைமுறைசாற்று 
தல். 

I 4t 
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Pub'lish-ed, a. கூறப்பட்ட, பிரரித்தப் 
ப்டுததப்பட்ட, கூறிய, பரப்பிய, ௮ 

றிவித்த. 
Pub'lish-er, s. பிரசங்கி, கூறுவோன், 

விளக்குவோன், புத்தகமச்சிற்பதிப் 
போன். 

Pub'lish-ment, s. sவியாணங்கூறுகை, 
விவாகப்பிரசித்தம்பண்ணுகை. 

Pu'cel-age, s. sன்னிமை. 
Puck’er, s. சருக்கு, Dore, மடிப்பு. 
Puck’er, v. a. கொய்தல், சுருக்குதல், 

திரைததீல். 
to become puckered, சருங்குதல், தி 
COTS, மடிதல். . 

Pud'der, s. (vulg.) soa, குழப்பம். 
Pudding, s. sel, புற்கை, கூழ், குழம் 

பு; புட்டு, 
stick, அடுப்பு, முழை, குச்சு. 
stone, பரல், திரண்டகல், மணற்கல். 

Pud'dle, s. சsதி, சதக்கல், சேறு, சின் 
னீர்க்குழி, சேற்றுரீர்க்குண்டு, மடு. 

Pud'dle, v. a. கலக்குதல், சேறாடெல், 
அழுக்காக்குதல். 

Pud'dly, a. சேறுள்ள, சகதியுள்ள. 
Pu'den-cy, s. srாணம், கூச்சம, மானம், 

அபிமானம். 
Pu-den'da, s. (pl. ) யோனி, இலிங்கம். 
Pu-dic’i-ty, 8. கூச்சம், நாணம், கற்பு. 
Pd'er-ile, a. குழந்தைக்கடுத்த, பிள்ளைத் 
தன்மையான, சிறுபுத்தியான. 
language, மழலைமொழி, குதலைவார்த் 
தை, கொஞ்சுமொழி 

Pu-er-il’i-ty, த விம் eis பாலத் 
Pu'er-ile-ness, “" § அவம், சிறுபுத்தி, ௮ 

ற்பன், சொற்பஅறிவு. 
Pu-er'pe-ral, a. பிரசவத்திற்கடுத்த, மக 

ப்பேற்றிற்குரிய, பிரசூத. 
Pu-er'pe=rous, a. மக்கட்பேறுள்ள், வ 

யாமுடக்கமான. 

Puff, s. மோதுகை, வீச்சு, ஊதுகை. 
as exaggeration, வSண்பாராட்ு, பா 
ரித்துச்சேடிக்கை, வெலுமபதழ்சன், 
of tobacco smoke, புகைவீச்சு, புகை 
விடுகை. 

Puff, v. a. ஊதுதல், பொருமப்பண்ணு | 
தல்,தடிக்கச்செய்தல், பீனமாக்குதல். 
as wind, காற்றுமோதுதல், காத்றடித் 
தல். 
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as smoke, yaaa Osa, புகையூதல். 
as excessive praise, பாராட்டிப்புகழ் 
தல், மெய்ச்சுதல். 

Puff, v.n. உப்புதல், தடித்தல், புடைத் 
தல், ADESSO» பொங்குதல், பொ 

றழுதல், வீங்குதல், பூரித்தல்; ஊது 
தல், விம்முதல். 
at, ீறுதல், சுழித்தல், இகழ்தல்; oer 
நிவிதெல், பறக்கடித்தல், 

Puff’-ball, s. காளான், புற்றிற்பூ; ஆம்பி. 
Puf'ed, a. வீங்கின, வீம்புள்ள. 

up, பொருமலான, வீறாப்பான, அதை 
ப்புள்ள, ஊதின, பெருமைகொண்ட.. 
to be puffed up, பொருமல், யொரு 
முதல், உப்புதல், வீம்பாதல். 

Puffer, s. பாராட்டுவோன், வீணாய்ப்பு 
கழ்வோன், வீண்புகழ்ச்சிக்காரன். 

Puff 'i-ness, 5. உப்பியிருக்குந்தன்மை, 
வீக்கம், பொருமல். 

Puff'ing-ly, adv. பொருமலாய், வீம்பா. 
ய், வீறாப்பாய், இடம்பமாய்.. 

Puffy, a. ஊதின, வீங்க, உப்பிப்போ 
ன, மிகப்பருத்த, விம்மின, யொம்ம 
லான. 
fellow, புரனிக்காரன், வீம்பன். 

Pug, s. விலங்கின் பிள்ளை. 
Pugh, int. £, @#@, போ, சோ. 
Pu'gil, s. வெருகடிப் பிரமாணம், மூவிர 

ற்கூட்டியள்ளூமளவு. 
Pi'gil-ism,s. முட்டியுத்தம், குட்ட, கை 

க்குத்து, பொத்திக்குத்துகை. 
Pi'gil-ist, s. முட்டியுத்தஞ்செய்வோன். 
Pu-gil-is'tic, a. முட்டியுத்தத்துக்குரிய. 
Pug-na'cious, a. எதிரிடையான, முட் 

டியுத்தம்பண்ணத்தக்க, முரண்டான. 

to be pugnacious, கைமுந்துதல். 
Pug-nac’i-ty, 8. ச்திரிடை, முரண்டுத்த 

னம், சண்டைத்தனம், கலகக்குணம். 
Piis'ne, s. இரண்டாவதான, இளைய. 

judge, உபமீதிவான். 
Pu'is-sance, Ss தீத்துவம், வவிமை, உர 

ம், அதிகாரம், பலம், சத்துவம். 
Piis-sant, a. அதிகாரமுள்ள, வவிய, 

உரமுள்ள, பலமுள்ள, தரமான, பெ 

லத்த, வலுத்த. 
Pu’is-sant-ly, adv. தத்துவமாய், வலி 

மையாய், பலமாய், உரமாய். 
Pike, s. வரந்திக்கச்செய்யுமருக்கு. 



PUL 

Pike, v. n. வரந்திசெய்தல், ¢59QwO 
தீதல், LUM Ysa, ஒக்காளித்தல். 

Pul'chri-tude, s. அழக; 

வன்னிப்பு, சுந்தரம், 
in morals, sற்குணம், சற்குணம். 

Pile, v. ச்டுதல். 
towhine, Fணுங்குதல், அனுங்குதல். 

Pil'ing, s. சணுக்கம், அனுக்கம். 
Pul'ing-ly, adv. Aணுக்கமாய், அனுக்க 

மாய், முணுமுணுப்பாய். 
Pull, s. இழுப்பு, ஈர்ப்பு, வலிப்பு. 

as pluck, snatch, &c., பதிப்பு, I@ 
ங்குகை, குறையாடுகை. 

Pull, ».a. இழுக்குதல், . ஈர்த்தல், வலித் 
தல், வாங்குதல். 

along, நெடுகடஇழுத்தல். 
down a house, sமற்றுதல், குலைத்த 

ல், விழுத்துதல், பிங்குதல். 
down, as demolish, இடித்தல், Ge 

லமாக்குதல், அழித்தல். 
down, as degrade, சாழ்த்தல்,. pri 
படுத்தல், இழிவாக்குதல். 
in, சாம்புதல், வலித்தல். . 
off, கொய்தல், பறித்தல், பிடுங்குதல், 

ஆய்தல், ஒடித்தல். 
to pieces, தண்டுதுண்டாகக்திழித்த 
ல், சன்னபினனப்படுத்தல். 
up, வேரோடுகளைதல், பெயர்த்தல், 
நிருமூலமாக்குதல், பிடுங்குதல். 
up the cloth when crossing a river, 

மன்னுதல், சிரைத்தல், ஒதுக்குதல். 
Pull’back, s. இழுக்கம், பிசகு, தடக்கு, 

பிணக்கு. 
Pull’er, s. இழுப்பவன், பிடுங்குபவன். 
Pull'et, s. sன்னிக்கோழி. 

eggs of, scree apt co... 
Pull'ey, s. சப்பி, பாரஞ்சாம்பி. 
Pull’ing, a. இழுக்கிற, பறிக்நற. . 
Pul-lu-la'tion, s. அளிர்ப்பு, தழைப்பு. 

Pul'mo-na-ry, கயரோகமான, ௧௪ 

Pul-mon‘ic, ~~ : லியாதியுள்ள, ஈழை 
வியாதியுள்ள, காசமான, சுவாதகாச 
முள்ள, ஈரல்நோயுள்ள. 
person, கயரோதி, காசம்பிடித்தவன், 

- சயரோகி, ஈழைவியாதிக்காரன். 
Pulp, 5. கூழ்; தசை, APA. 

of bone, epcer. 
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செளர்தரியம், 
சிறப்பு, கோலம், அம்தம்; மாண்பு, 

PUM 

of fruit, தசை, Saf). 
Pul'pit, s. பிரசங்கபீடம், பீடிகை. 
Pulp'ous, a. கூழ்போன்ற, வழுவலா 

ன, மூளையுள்ள, தசையுள்ள. 

Pulp'ous-ness, s. ரொய்மை, வழுவல். 
Pulp'y, a மூkdனையபோன்ற, மிருதுவான, 

தசையுள்ள, சாறள்ள. 

fruit, களிக்காய், தசைக்காய். 
to become pulpy, குமழைதல், கூழா 
தல், களியாதல். 

Puls'ate, v.n. ori. Cun@sa, erin wig 
$50, தாதோடுதல். 

Pul-sa'tion, s. 679. யோட்டம். 
Pul-sa’'tor, 8. 9/19 4 aor. 
Puls'a-to-ry, a. அடிக்கிற, துடிக்றெ, 
பதைக்ெ. 

Pulse, s. e719, தாது. 
sinking of, காட யொடுக்கம், நாடிவி 
முதல், நாடித்தூக்கம். 

as peas, beans, &c., ww, Hees 

முதிரை. 
Pulse,v. n.sாடியடித்தல்,காடியோடுதல் 
Pulse'less, a. sr LQ யோட்ட மில்லாத. 
Pul-sif'ic, a. sr. யெழுச்யொன, நாடி 

யடிக்கத்தக்க, தாதெழுப்பத்தக்க. 
Pul'sion, s. தள்ளுகை, செலுத்துகை, 
அக்குகை. 

Pul'ver-a-ble, a. தாளிக்கத்தக்க, பொ 
டியாக்கத்தக்க, நீறாக்கத்தக்க, தூசி 
யாக்கத்தக்க. 

Pul'ver-ate, ’ 2 இடித்தல், தூளாக்கு 
Pul'ver-ize,  “ & தல், நீற்றுதல், பொ 

டித்தல், பஸ்மமாக்கல், அரைத்தல். 
medicines, கரணித்தல்.. 

Pul-ver-i-za'tion, 5. தூளிப்பு, srw 

க்குகை, பொடிப்பு, ீறாக்குகை. 

Pul'ver-ous, a. தூள்போன்ற, பொடி 
யான, பஸ்மம்போன்ற, நீரான. 

Pul-ver'u-lence, s. srAிபிரட த்சதன்மை, 
அசுடைமை. 

Pul-ver'u-lent, a. த௯ளான, புழுதியிற்பு 

ரஞுதிற, புழுதியாடுறெ, புமுதிபடிந் 
த, தூசியான. 

Pumice, Hii geo, குமி 
Pum/ice-stone, , டக்கல். 

Pu-mi'ceous, a. QடL்டக்கற்போன்ற. 
Pump, s. ஈீரியந்திரம், சலகசுூத்திரம். 



PUN 

bolt of, ஈீரியந்திரத் த லாவாடுிமச் | 
. சாணி. 
brake of, சலேர்திரத்துலா, சலலவியம் 
திரயிண்டி. 
as shoe, தெரடுதோல், பாதகுறடு, 

Pump, ». a. இயந்திரத்தினால்ரீர்முதலிய 
வற்றைவாங்கல், ஈீர்சாம்புதல். 
one, கதைபிடுங்குதல், உபாயமாய்க் 
கேட்குதல், பம்்ணி்ன்  bo உள்ளி 
ட்டறிதல். 

Pumper, s. இயந்திரவியக்இ, இயந்திரி, 
கதைபிடுங்கி. 

Pump'kin, s. பூசணி, பூசணிக்காய். 
Pun, s. Aத்திரப்பேச்சு,சொற்சித்திரம், 

சிலேடையப்பேச்சு. 
Pun, v.a. Aத்திரம்பேசுதல். 
Punch, s. தொளையிடுகருவி, தொளையூ 

சி, பொத்தலூூி, தமரூி 
a buffoon, Genny, கோணங்கி. 
a dwarf, குட்டையன், குறளன், ப 

துக்காயன், கட்டையன். 
a horse, ஒர்வகைக்குதிரை. 
a liquid, பானகம், 

Punch, v. a. தொளைத்தல், தொளையடித் 
தல், குற்றுதல், போழ்த்தல். 

Punch'-bowl, s. பரனங்குடிக்குங்கி 
ண்ணி, பானபாத்திரம். 

Punch’eon, 8. முத்திரைமுதலியபதிக்கு 
ஙகம்பு, கம்பட்டமுளை, ஒரளவு. 

Punch’er, s. தமரூச, தமரிடுங்கருவி, 
தொளைக்குங்கருவி, பொத்தலூச. 

Punc'tate, முனையுள்ள; அனியு 
x he Soe ; 

Pune'ta-ted, ‘ ள்ள, அதியுள்ள. 
in botany, புள்ளியுள்ள, மொக்குள்ள. 

Punc-til'io, s. Aிதார்த்தம், ஒழுக்கம், செ 
ம்மை, திட்டம், அட்பம், நூதனம். 

Punc-til'ious, a. றிதார்த்தமுள்ள; அட் 
பழமுள்ள, வழுவற்ற, செவ்விய, கண் 
டிதமான, ஒழுக்கமான; நேரான. 

Punc-til’ious-ly, adv. அட் பமாய்; வழு 
வற, சீராய், கண்டிப்பாய். 

Punc-til'ious-ness, 8. அண்மை, Cor 
மை, அட்பம், நிதார்த்தம், கண்டி 

ப்பு, அணுக்கம். 
Punc'to, s. Aமக்குறிப்பு, அட்பம், a 

ரமவிளையாட்டினிலக்கு. 
Punc’tu-al, a. தவறாத, கண்டிப்புள்ள, 

நிதார்ச்கமான, தற்சமயத்துக்கடுத்த. 
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man, கண்டிப்புள்ளவன், நரேராளி, 
நாணயவான், நிதார்த்தன். 

Pun-tu-al'i-ty, s. srாணயம், நித௱ார்த் 
தம், தற்சமயமுள்ளது. 

Punc'tu-al-ly, adv. அவதானமாய், நிதா 
னமாய், தவறாமல், கண்டிப்பாய், வ 
முவின்றி, தற்சமயமாய். 

Punc’tu-al-ness, s. தானம், நிதார்த்த 
ம், திட்டம், தவறாமை, அவதானம். 

Punc'tu-ate, v.a. விசர்க்கமிடுதல், வா 

சகத்இற்குறியிதெல். 
Punc-tu-a’tion, s. விசர்க்கமிடுகை, வா 

சகத்திற்றரிப்பு. 
Punc'ture, s. குற்று, புள்ளி. 
Punc'ture, v. a. Sறsல், கEுற்றுதல். 
Pundit, s. பண்டிதன், சாத்திரி, CsA 

கன், வாத்தி, கலைஞன், கலைவல்லோ 
ன்; GG, சட்சாகரன், ஆசான். 

Pun'gen-cy, 8. உறைப்பு, காரம், உக்கி 
ரம், எரிச்சல், கரிப்பு, கார்ப்பு, சுள் 
ளாப்பு, வேகம். 

Pun'gent, a. உறைப்பான, கார்ப்புள் 
ar, எரிவுள்ள, காரமுள்ள. 
very, கடுங்காரமான, கடுவுறைப்புள் 
or, அதிககார்ப்புள்ள. 
medicine, உறைப்புள்ளமருந்து, கடு 
கம், கார்ப்புள்ளமருந்து, 
to be pungent, உறைத்தல், கரித்தல், 
கார்த்தல். 

Pu'ni-ness, s. Amenw, அற்பம், கொற் 
பம், நொய்மை. 

Punish, v. a. ஆக்கனைசெய்தல், தண்டி 
த்தல், SCM LU CT EY SOV. 

a child, கண்டித்தல், AL_ Asso. 
Pun'ish-a-ble, a. ஆக்கனைக்குரிய, தண் 

டத்திற்குள்ளான, தண்டிக்கத்தக்க. 
Pun'ish-a-ble-ness, 8. ஆக்கினைப்பட 

வேண்டியஙநிலை. 
Pun’ish-er, 8. een ஆக்கி 

னைசெய்வோன். 
Pun'ish-ment, 5. ஆக்கினை, கண்டிதம், 

கண்டிப்பு, சிட்சை, தண்டிப்பு, த 
ண்டனை, தண்டம். 
severe, sனத்தஆக் னை, கொடுந்தண் 
டம், கொடூரஆக்கனை. 1 

Pu-ni'tion, s. (see Punishment.) தண் 
டனை, ஆக்கை, தண்டம். 

Pu'ni-tive, a. தண்டிக்கிற, சட்சிக்றெ. 

. 
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Pu'ni-to-ry, a. ஆக்கனையான, தண்ட 
னையான, ஆக்னெக்கெதுவான. 

Punk, s. தூர்த்தை, வே. 
as wood, ரொய்தசதா. 

Pun'ka, s. gra Gal Aa. 
Pun'ster, s. uU@uéarzer, ரொன்னைக் 

காரன், 'கேலிக்காரன், திருவாலி, FI 
சகரன்; சையாண்டிக்காமன்; களி 
னக்காரன். 

Puny, s. புதுவிடையன், பழகாதவன். 
Pony, a. இளைய, உப, இரண்டாவதா 

or, சொற்பமான, சிறிய, மேமையா 
ன, பலவீன, அற்ப. 
person, பலலீனன், நொய்யவன். 

Pup, 8. sரய்க்குட்டி. 
Pup, v. a. நாய்குட்டிபோதெல். 
Pi’ pil, s. சீஷன், மாணாக்கன், ஒதுவா 

ன், சிட்சன், கற்போன். 
of the eye, sண்மணி, கண்ணிற்கரு 
மணி, தாரை. 

Pu'pil-age, s. மvாணாக்கத்துவம், Fazgs 
அவம், பாலியம். 

Pi’pil-a-ry, a. மvாணாக்கனுக்குரிய. 
Pup’pet, s. பாவை, உண்ணாப்பிள்ளை, 

பிரதிமை, பொம்மை; ஓவியம். 
dancer, player, பrாலையாட்டி, பொ 
ம்மையாட்டி, பாவைக்கூத்தன். 
show, பாவைக்கூத்து, பொம்மைக் 
கூத்து, பாவையாட்டி. 

Pup'py, s. sரய்க்குட்டி. 
Pup'py-ism, s. குழைவு; கொண்டாட் 

டம், மாமாலங்காட்டுகை. 
Pur, ௧. குறுகுறுப்பு. 

Pur, v. a. குஅகுறுத்தல். 
Pu-ra'na, 8. புராணம். 
Pu-ran’ic, a. புரராணிகத்துக்கடுத்த. 
Pur'blind, a. sகண்கூர்மையற்ற, வெள் 

ளெழுத்துள்ள, கண்புகைச்சலான, 

சாலேசரமான, மாலைக்கண்ணான. 
Pur'chas-a-ble, a. விலைக்குக்கொள்ளக் 

கூடிய, இரயத்துக்குவாங்கக்கூடிய. 
Pur'chase, s. கொள்விலை, கொள்வன 

வு, கொண்டபொருள். 
with ready payment, கைவிலை. 
of a lever, மிண்டியின்தாக்கம். 
as price, கொள்விலை, இிரயம்.. 

Pur'chase, v. a. விலைக்குக்கொள்ளுத 
ல், விலைக்குவாங்குதல். 
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for one, விலைக்குவாங்கிக்கொடுத்த 
ல், கொண்டுகொடுத்தல். 
freedom of slaves, Aறைமிளாதல், ச 
றையெடுச்தல், இட்டப்பதெதுதல், 
தாசபாலனஞசெய்தல். 

Pur'chas-ed, a. கொள்ளப்பட்ட, கொ 
எவிலையான்: 
land, கொள்விலைக்காணி. 

Pur'chas-er, s. சொள்வோன். 
Pare, a. சத்தமான, தூய, புனிதமுள் 

ள, பவித்திரமான; சுத்தியான, செளி 

நீத, தனித்த, அப்புரவுள்ள. 
food, சசியொனசாப்பாடு, Stic Obi ae 
னம், அயவண். 

gold, வடிதங்கம், சுத்தசுவரணம், ௮ 

UTICA, தங்கம். 
water, சத்தசலம்; தெளிந்தரீர். 
white, சத்தவெள்ளை, பால்வெள்ளை, 
அகில்வெள்ளை, சங்குவெள்ளை. 

Pure'ly, adv. சுத்தமாய்; பவித்திரமாய், 
அய்மையாய். 
as completely, முற்றாய், முழுதும். 

Pure'ness, s. சுத்தம், பலித்திரம், அய் 
மை, FF, அப்பு. 

Por pation; 8. சுத்திகரிப்பு, தெரிர்தெ 
டிக்கை, கழித்துவிடுகை, வர்ச்டிப்பு. 

Purg'a-tive, s. விரேசனமருந்து, பேதி 
மருந்து, பிராந்திமருந்து. 
gentle, சகபேதி, சுகவிரேசனம். 

Purg'a-tive, a. விரேசக்திற, பேதிக்கக் 
கூடிய, பிராந்திக்கிற. 

Purg-a-t6'ri-al, x , உத்தரிக்குந்தலத் 
Purg-a-to'ri-an,  § அக்கடுத்த, 
Purg'a-to-ry, 8. உத்தரிக்குந்தலம். 

Purg'a-to-ry, a. உத்தரிக்குந்தலத்துக்கு 
ரிய. 

Purge, s. பேதிமருந்து, விரேசனமரு 
ந்து. 

Purge, v.a. சத்திசெய்தல், குற்றந்£ர்த் 
தல், பவித்திரமாக்கல். 
in medicine, வlிரேசத்தல். 
liquors, தெளித்தல், வடித்தல். 

Purge, v.n. தெளிதல், பீர்ச்சுதல். 
in medicine, பீர்ச்சுதல், கழிதல். 

Purg'er, s. சத்தஞ்செய்வோன், #5565 
செய்வது, பவித்திரமாக்குவது. 
in medicine, விரேசனமருர்கு. 

Purging, s. விரேசனம், பிராந்தி, 
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Pu-ri-fi-ca'tion, ௧. சுத்திகரிப்பு, தெளி 
விக்கை, பவித்திரப்படுத்துகை. 
in religion, 
காரம், சுத்திசெய்கை. - 
by bathing, தீர்த்தமாடுகை., 

Pu-rif'i-ca-tive, ‘ சுத்திசெய்திற,பு 
Pu-rif'a-ca-to-ry, னிதமாக்குஇறெ. 

rite or ceremony, சமுஸ்காமம். 
Pi'ri-fi-er, s. சுத்திகரிப்போன், கறை 

நீக்குவோன், கறைநீக்குவது. 
Pu'ri-fy, 0. a. சுத்திகரித்தல், சுத்தப்படு 

தீதல், புனிதமாக்குதல், அழுக்ககற்ற 
ல், கறைதர்த்தல்., 

Pi'ri-fy,o.n. தெளிதல், களிம்பு மாறுதல். 
Pi'ri-fy-ing, a. சத்திசெய்றெ, அழுக்க 

கற்றுறெ, 
Pe'rim, 5. £ட்டப்பண்டிகை, பூரீம்பண் 

மூகை. ( Heb.) 
Pi'rist, s. சொற்தித்திரன், சொற்சாதுரி 

யன். 
Pa'ri-tan, s. இங்கிலாந்துத்திருச்சபையி 

விருந்து பிரிந்தவன். 
Pu'ri-ty, s. சத்தம், புனிதம், a அய் 

மை, பவித்திரம், அப்பு. 
of style, வாசகத்திறம்,மொழிமாட் சி, 
செம்பாகவசனம், செம்மொழிகடை. 

Purl, s. சரிகை, கெண்டை. 
beer, ஒர்வகைப்பானம், 
of water, Fீர்பாய்ஓலி. 

Purl, v.n. சலச௪லத்தல், 
கொள்ளல். 

Pur'liet, s. ஓரம், அருகு கரை. 

Purl'ing, s. சலசலப்பு. 
Pur-loin’, v..4. களவுசெய்தல், திருதெ 

ல், கவர்தல், கவிசோரஞ்செய்தல், ௮ 
பகரித்தல். 

Pur-loin’er, s. சோரன், திருடன், சோ 
ரகவிஞன். 

Pur-loin'ing, s. களவு, சோரம், திருட் 
டு, அபகாரம், பட்டிமை. 

Pur’ ple, 8. இந்திரநீலம்; தூமிரம், அமி 
லம், தூமலம்.. 

Pur'ple, v. a. தமிரமூட்தெல், i 
Pur'ple, a. sூமிரநிறமுள்ள, இந்திர 

ம்போன்ற. 
Pur'plish, a. தூமிலமான, தூமிரமான. 

ஈரடுக்கொவி 

Pur'port, s. கருத்து, பொருள், தாற்பரி | 
யம், பயன், அருத்தம், நோக்கம், 

694 

ஆசுசம்நீக்குகை, சமுஸ் 

PUR 

Pur-port, v. a. எண்ணுதல், நினைத்தல், 
கருததல்,அருத்தங்கொள்ளுதல், பொ 
ருளடங்குதல். 

Pur’ pose, 3. கருத்து, தீர்மானம், நிண் 
ணயம், எண்ணம், இத்தம், துணிவு, 
அபிப்பிராயம். 
divine, இருவுள்ளம், தருச்த்தம். 
steady in, கடைப்பிடி , தளம்பாமை, 
உறுபிடி, நிலை. 
on purpose, Haran, எண்ணி, ம 
னசார, விருப்பமாய், மனப்பூருவமா 
ய், புத்திபூர்வமாய். 
a8 end, முடிவு, திர்மானம, நோக்கம். 

Pur’ pose, v. a. கருத்துக்கொள்ளுதல்,க 

GHEY, தீர்மானித்தல், எண்ணுதல், 
நிண்ணயம்பண்ணுதல், அணிதல். 

Pur'pose-ly, adv. வேண்டுமென்று, மன 
சார, தீர்மானத்தோடு, முன்னியமி 
த்துக்கொண்டு, அறிவோடே. 

Purr, v.n. (see Pur.) nga, முறுகுத 

ல், குறுகுஅத்தல். 
Purse, 8. பணப்பை, பணச்சாக்கு. 

light, வெறும்பை, வறுமை. 

long, இரவியம், செல்வம். 
assumof money,ஓர்தொகைப்பணம். 
as prize or sum, பட்தயத்தில்வென்ற 
பணம், ஒட்டம். 

Purse, v. a. உறையுளிடுதல், பைக்குட் 
போடுதல், உறுமுதல். 

Purs'er, 8. sப்பற்காரருக்குணவுமுதலி 
யவற்றைக்கொடுப்போன். 

Purs'lain, s. கோழிக்ை. 
Purse'-net,s.சுருக்குப்பை,பின்னற்பை. 
Pur-si'a-ble, a. செய்யக்கூடிய, ஏற்ப 

டக்கூடிய. 

Pur-sd'ance, s. தொடர்ச்சி, நாட்டம், 

தேட்டம், முயற், பின்றொடர்வு 
in pursuance of, தொட்டு, பற்றி, நா 

டி, தேடி. 
Pur-si' ant, d. ஒத்த, இணக்கமான, இ 

சைந்த, சேர்மானமான. 
Pur-siie’, v. a. Qன்றொடர்தல், தொட 

IGN, அரத்தல், .பின்செல்லுதல், தே 
டுதல், காதெல். 
and catch, தஅரத்திப்பிடித்தல். 

Pur-si'er, s. பின்செல்வோன், தொடர் 
வோன், அரத்துவோன், நாடுவோன், 
தேடுவோன். 
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Pur-stit’, 
கை, போக்கு, தேட்டம், ஈாட்டம். 
as occupation, தொழில், வேலை. 

வன, அதன். 
Purs’y,4. உப்பின, யொருமின , தூலித்த. 
Pa'ru-lence, i , 
the lence Ss : கண்ணிற்பீமை. 

Pua'ru-lent, a. Gணைகொள்ளுறெ, 
Pur-vey’, v. a. பராமரித்தல், தேதெல், 

சேகரித்தல், போஷித்தல். 
Pur-vey’ance, s. பரரமரிப்பு, சம்பாரம், 

ஆகாரசேகரம், போஷணம். 
Pur-vey’or, 8. யாமரிப்புக்காரன், 2 

ணவுசேகரிப்போன், அன்னார்ச்சன 
ன், சங்கம்வாங்கி 

Pus, s. #, Fp. 
Pi'sey-ism, s. றோேமோனுசபையிற்சாய 

வேணுமென்றெசமயிகள். 
Push, s. sor@7, இடி; பாய்ச்சல், தூக் 

கு; மொத்து. 

as exigency, தேவை, அவசியம். 
Push, v. a. தள்ளுதல், போக்குதல், கூக் 

குதல், உந்துதல். 
out off, in, &c., தள்ளுதல். 
as importance, HV OSA, அலைக்க 

மித்தல். 
to butt, இடித்தல், முட்கதெல். 
as urge forward, செலுத்துதல், துரித 
ப்படுத்தல், ஓட்டெல், உந்துதல். 

Push, v. n. தாக்குதல், நெருங்குதல், அ 
டர்தல், முட்தெல், சாதெல், அடர்த் 

தல், அடர்சுதல். 
On, எட்டிஈடத்தல், FEE) TL oor SOY 
தல், விரைதல். 
out, பிதுங்குதல், புறப்படுதல். 
together, ரெருங்குதல், முட்தெல். — 
as make effort, பிரயாசப்படுதல், Ci. 
யற்சிப்படெல், முயலுதல். 

Pusher, s. தீள்ளூவே ான்,செலுத்து 
வோன். 

Pushing, a. தள்ளூகெ, அரத்துறெ, அரி 
தப்படுத்துறெ. 

Pu-sil-a-nim'i-ty, s. ஏழைத்தன்மை, ஏ 
open, பெண்தன்மை; மனவலியி 
ன்மை, தைரியமின்மை: 

Pu-sil-lan‘i-mous, a. vwwனவலிமையற்ற, 
திடனற்ற, அதைரிய, கோழையுள்ள. 
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Pu-sil-lan'i-mous-ly, adv. தைரிய்மின் 
றி, ஏழையாய். 

Pu-sil-lan‘i-mous-ness, s. கோழை, தை 
Pur'sui-vant, s. செய்திகொண்டுபோப 

Puss, 8. பூனை, பூலை. 
ரியமின்மை. 

Pus'tu-late, v. a. செொப்புளங்கொள்ளச் 
செய்தல், பருவாக்குதல். 

Pus'tule, s. கொப்புளம், பரு. 
Pu'tu-lous, a. கொப்புளமுள்ள, பருவு 

ளள,; குருவள்ள. 
Put, v. a. வைத்தல், போடுதல், இடுதல், 

நிறுத்துதல். 
about, இரும்புதல். 

away, விலக்குதல், தடுத்தல், நீக்குத 
ல், போக்குதல், தள்ளுதல். 
சன், பணியவைத்தல், இறக்குதல், 
கீழ்ப்படுத்தல். 
forth, பிரசித்தப்படுத்தல். 

in, செலுத்துதல், ஒடகெகுதல்; அககெகு 
rie செருகுதல், அளைத்தல், புகுத்த 

; புகட்தெல். 

x0, காட்டுதல்; நிமிர்த்துதல், நிறுத்து 
தல், கட்கதெல், எழுப்புதல். 
on clothes, &c., அணிதல், உடுத்தல், 

தரித்தல், சார்த்துதல், குதெல், இடுத 
ல், YL Ose. 
on shoes, &c., சொனாவுதல், இதெ 
ல், இடுக்குதல், தொடுதல். 

one off, சட்த்துதல், நெடுகவிடுதல், 

தாக்காட்டுதல், தடுத்தவைத்தல், நிறு 
த்துதல், பின்போகதெல். 
out of joint, sழற்றுதல், பிரித்தல். 

out to sea, தஅறைவிடுதல், பாய்வலி 

55%. 
off clothes and jewels, கழற்அதல், & 
ளைதல், உரிதல். 
out the tongue, 6. @se. 
upon another, சமத்துதல், ஏற்றுதல், 
பெொறுப்பித்தல், சாட்தெல். 

out, as extinguish, அணைத்தல், நொ 

அத்தல், அவித்தல், 
asa sprout, &c., அளிர்த்தல், தளிர் 
த்தல், சுக்குதல், முகைத்தல், அரும் 
பல், குருப்பித்தல், இலிர்த்தல். 

aside or out of the way, ஒதுக்குதல், 
விலக்குதல், போக்குதல், நீக்குதல், 

தீள்ளுதல். 

e 
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a stop to, நிறுத்துதல், ஓய்வித்தல், த 
ரிக்கச்செய்தல், தங்கச்செய்தல். 
in charge of, ஒப்புவித்தல். 
in mind of, நினைப்பூட்டுதல், ஞாபக 
ப்படெதுதல். 
to flight, ஒட்டுதல், கலைத்தல், அரத் 
தல், போக்குதல். 
to, as a door, அடைத்தல், சார்த் 

தல். 
up with, தாங்குதல், 

தவிடதெல், தங்குதல். 
up a curtain, இhரைபோடுதல். 

Pi'ta-tive, a. கருதிய, பெயர்பட்டவா 
டிக்கையாயெண்ணப்பட்ட. 

Put’-off, s. போக்கு, சாட்ட, உபரயம், 
நெடுகவிடுகை. 

Pu'tan-ism, s. வேசித்தனம். 
Pu-tred'i-nous, a. ஊழ்த்த, பதனழிந்த. 
Pu-tre-fac’ tion, s. அழுகல், பழுது, பத 

னழிவு, ஊழ்ப்பு. 
Pu-tre-fac'tive, a. பதனழிக்கத்தக்க, ப 
(psu er soy Bm, ஊழலிக்கப்பண் 
ணு, ஊசப்பண்ணுஇறெ, 

Pu'tre-fy, v. a. அழுகப்பண்ணுதல்,கெ 
டுத்தல், பதனழித்தல், ஊழ்க்கப்பண் 
ணுதல், நாறப்பண்ணுதல். ' 

Pu'tre-fy, v.n. அழுபப்போதல்; பதன 

மித்தல், ஊழ்த்தல், மக்குதல். 
Pu-tres'cence, s. ஊழ்ப்பு, பதனழிவு, 

ஊசுகை, நாறுகை. 
Pu-tres'cent, a. <ஊழ்த்த, பதன்கெட்ட, 
ஊன, நாநின. 

Pu-tres'ci-ble, a. அமுகத்தகக, OMFS 
தக்க, ஊழக்கத்தக்க. 

Pu'trid, a. அழுகலான, அழுகிய, ஊச 
லான, பழுதிள்ள, ஊழ்த்த, 
smell, ஊழல் நாற்றம், ஊசல்மணம். 
to become putrid, ஊழலித்தல், பழு 

தாதல், ஊசுதல், ஊழ்த்தல். 
Pi'trid-ness, s. அழுகியிருக்குந்தன் 

மை, ஊழ்ப்பு. 
Pu-tri-fi-ca'tion, s. அமழுகிப்போகுகை. 
Put'ter, s. வைப்பவன், போடபெவன். 
Putty, s. ஒர்பசை, இலப்பம், கண்ணா 

டிஒட்டெ்பற்று, 
Puzzle, s. நொடி, விகெதை., 

perplexity, சமொற்றம், குழப்பம், ப 
SIGE. 

சகித்தல், விடு 
+ 
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headed, தலைதடுமாற்றமுள்ள, தலைம 
யஃகுளள. 

+ Puz'zle, v1.4. பதறச்செய்தல் , திமொறப் 
' பண்ணுதல், கலக்குதல், குழப்புதல், 

சிக்குப்படுத்தல். 
to become puzzled, தடுமாறுதல், G 

ழம்புதல், பதறுதல், சிக்குப்படுதல். 

Puzzler, s. Aக்குப்படத்துவோன், த 
மாறச்செய்வோன். 

Pye, s. (see Pie.) soப்பு. 
in types, ௮ட்சரசங்கரம், அச்செழு 
தீதுக்கள்குழம்பியிருக்கை. 

Pyg-mé’an, குள்ளனுக்குரிய, GH 
a. : 

Pyg'my, ou, சிற்துருவான. 
Pyg'my, 8. குள்ளன், குட்டையன். 
Py-lo'rus, s. சரஅவுஷதம். 
Pyr'a-mid, s. பலபுசகோபும்ள அரப்பு 

சகோபுரம்,. சிகரம். 
Pyr-am'id-al, பலபுசகோபுரம்போ 
Pyr-a-mid'ic, *” ¢ ன்ற, 
Pyr-a-mid'ic-al- -ly, adv. கோபு டிவா 

ய், சகரமாய். \ 

Pyre, 8. ஈமலிறகு, சவவிறகு. 
Py-ret'ics, 8. (pl.) சரமருந்து. . 
Py-ri'tés, 8. கற்கரி, அம்பரை, நியிளை, 

மாட்ச். 
as fire stone, Fீற்றக்கூடாதகல், வே 
வாக்கல். 

Py-ro-lig'ne-ous, : reg 
Pyro pi on ¢ மரத்திராவகம். 

Pyr'o-man-cy, 8. அக்கனியைக்கொண் 
டுசொல்லுங்குறி.  ' 

Py-ro-man'tic, 8. அக்கனிக்குறிசொல் 
வோன். 

Py-rom’ e-ter, 8. காங்கையளவுச்குத்நி 
ரம். 

 _வாணவிளையா Pyr-o-tech'nic, pt 
*§ ட்டுக்கடுத்த, Pyr-o-tech’nic-al, 

Pyr-o-tech nies, 
Pyr'o-tech-ny, 3 
Pyr-o-tech’nist,s.வrணவித்தைக்காரன். 
Pyr'rhon-ism, 8. சருவசந்தேகம், மாஸ் 

திகம், குனியவாதம். 
Pyr'rho-nist,s.srஸ்திகன்,சந்தேகவாதி. 
Python, s. சருப்பம், மலைப்பாம்பு. 

in scripture, Gத்தோன் என்னும ஆவி. 
Pyth'on-ess, 8. தேவராட்டி, மாந்திறி 

3. 2 வாணவித்தை. 

யை, மந்திரவாதி. 
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Q. 

Quack, 5. லீம்புபாராட்டி, வீம்பன், பு 
முகன், எமாப்புக்காரன். 
in medicine, wடவைத்தியன், பாமா 
வைத்தியன். 

Quack, v. n. கத்துதல், விம்புபாராட்டு 

தல், பு GSS. 
Quack, a. கள்ளமான, மாயமான. 
Quack’er-y, s. மூடவைத்தியம், பாமா 

வைத்தியம். 
Quack’ish, a. மூட்வைத்தியமுள்ள. 
Quack’sal-ver, s. மூடவைத்தியன், பா 

மரவைத்தியன். 
Quad'ran-gle, s. srற்கோணம், சதுர்க் 

கோணம், ௪துர்ப்புசி 
Quad-ran’gu-lar, a. sரற்கேோணமான, 

சதுர்க்கோணமான, சதுஷ்க்கோண. 
Quad'rant, s. கrால்வட்டக்கருவி, பாத 

ம், விருத்தபாதம், சக்கரபாதம். 
Quad-rant’al, a. பாத, கால்வட்ட. 

Quad'rate, s. சதுரம், சதுக்கம். 
Quad'rate, v. n. ஒத்தல், சரிப்படெல், இ 

,. சைதல், இணங்குதல், பொருந்துதல், 

PAYTON, சம்மதித்தல். 
Quad'rate, a. சதுரமான, ௪துக்கமான. 

as agreeing with, ஒத்த, பொருந்திய, 
தகுதியான, இணங்கிய. 

Quad-rat'ic, a. சதுரமான, வர்க்கமான. 
equation, வருக்கசமிகரணம். 

Quad’ra-ture, ௧. வருக்கிப்பு, வருக்கம். 
in astronomy, sவதிதமம், அர்த்தசம் 

_ Srex. 
Quad-ren'ni-al, 4. sரலாட்டையுள்ள, 

. காலாட்டைக்கொருமுறையான. 
Quad'ri-ble, a. வர்க்கக்கக்கூடிய, ௪து 

ரமாக்கப்படத்தக்க. 
Quad-ri-lat’er-al, a. ௪துர்ப்புச, sou 
க்கமுடைய. 

Quad-riv'i-al, a. ஈராற்சந்தியான. 
‘Quad'ru-ped, s. srmanbFacr, நரற்கா 

ல்மிருகம், ௪துர்ப்பதம். 

Quad'ru-ple, a. கsரன்மடங்கான, நால 
தீதனையுள்ள, இருக்காலிட்டித்த. 

Qad-ru'pli-cate, v. a. sரான்மடங்காக் 
கல், இருக்காலிரட்டித்தல். 

Quad-ru-pli-ca'tion, s. sரான்மடங்காக் 

குகை, நாலத்தனையாக்குகை. 
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பக்ரி, v.a. குடித்தல், அதெபொனம்பண் 
SD} FOV உறிஞ்சுதல். 

Quaffer, 5. குடிப்பவன், அதிபானி. 
Quag'gy, s. உவளகமானஙிலம், அடிக் 

களியும்மேற்டெட முமுள்ளநிலம். 
Quag’ mire, s. சகதிநிலம், சதக்கல்நில 

ம், சதுப்புநிலம், சேற்றுகிலம். 
Quail, 5. காடை, குறும்பூழ். 
Quail, vn. பதிதல், பதுங்குதல், பணி 

தல், சோர்தல், வதங்குதல், arse. 
as milk, உறைதல், தோய்தல். 

Quaint, a. இருத்தமான, தீர்க்கமான, 
நேற்றியான, அண்ணிய. 

Quaint'ly, adv. நேற்றியாய், திறமாய், 
செவ்வையாய், சிறப்பாய், உபாய 
மாய், குழ்ச்சமாய், விவேகமாய். 

Quaint'ness, s. தண்மை, திறமை, கெ 

ட்டித்தனம், விவேகம், உபாயம். 
Quake, s. அசைவு, நடுக்கம், கம்பம். 
Quake, v.n. sடங்குதல், அதிருதல், ௧ 

ம்பித்தல், அசைதல், அலைதல். 
Quak’ing, s. கடுக்கம், அதிர்ச், கம்பி 

தம், கம்பம், அசைவு. 
Qal'i-f1-a-ble, a. குணத்தைக்காட்டத் 

தக்க, குணத்தைவிளக்கத்தக்க, தணி 
க்கப்படக்கூடிய. 

Qual-i-fi-ca'tion, s. தகுதி, பாத்திரம், 
யோக்கியம், திறம், சாமர்த்தியம். 
as modification, இளக்கம், சகரயம், 
தணிவு, குறைக்கை. 

Qual'i-fi-ed-ness, s. Sறமை, பொதிய 
தன்மை, தேற்றம், தகுந்தன்மை. 

Qual’i-fi-er, s. தகுதியாக்குநிறவன், த 
ணிக்றெவன், தகுதியாக்குவது. 

Qual’i-fy, v. a. சகுதியாக்கல், பாத்திர 
மாக்கல், பழக்குதல், தேற்றுதல், ௮ 
ப்பியாசப்படுத்தல், தணித்தல், குறை 
தீதல், எல்லைப்படுத்தல். 

Qual’i-fy-ing, a. பழக்குதிற, தகுதியா 
க்குறெ, அப்பியாசப்படுத்துற. 
word or clause, அ॥டரைமொழி, பண் 
பைவிளக்குமொழி, உரிச்சொல். 

Qual'i-ty, 8. சன்மை, இயல்பு, சுபாவ 
ம், Fit, குணம், தகை. 
acquirement, தேற்றம், செளிவு. 
disposition, கணம், பண்பு, Faro, 
தகை, மனச்சபாவம். 
as rank, குலம், சாதி, வருணம். 

J4t 
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as rate, தரம், தரவழி,; வீதம். 
as persons of rank, உயர்ந்தோர், மே 
ன்மக்கள், குலமக்கள். 

யெகிற, 5. உவட்டு, குமட்டு, ஒக்காளம். 
of conscience, பழியஞ்சல், மனவி 
தனம், மனத்தாபம். 

Qualm’ish, 4. உவட்டிப்பான, ஒக்காள 
முள்ள, குமட்டுள்ள. 

Quan'da-ry, 58. சந்தேகம், ஐயம், குழப் 
படி, மனக்கலக்கம், & 

Quan'ti-ty, 58. அளவு; பிரமாணம், ம 
ட்டு, பரிமாணம். 
in arithmetic, சஞ்சயம், நிவகம், பு 
ஞசம், தொகை, இராூ. 
in music, மாத்திரை. 
in prosody, மாத்திரை, நொடி. 
in logic, பரிமாணம், அளவு. 
of motion, தாக்கஅளவு. 

Quan’tum, 5. தகுந்தஅளவு, தொகை, 
Quar'an-tine, s. தொற்றுவியாதியினிமி 

தீதமூருக்கப்புறம்விலகியிருக்குங்கா 
லம், விவாகரணகாலம். 

Quar'an-tine, v. a. தொற்றுநொயினிமி 
தீதம்விலக்திவைத்தல், விவாகரணம் 
பண்ணுதல். ' 

Qur'rel, 5. சண்டை, கலகம், குழ்ப்ப 
ம், வாது, வியாச்சியம், அமளி, கம்ப 

லை, சிலுகு, சந்தடி. 
the cause of dispute, விவாதகாரணம். 

Quar'rel, 0. a. சண்டைபண்ணுதல், க 
ம்பலைகட்டெல், கலகம்பண்ணுதல், 
வாதாடுதல். 

Quar'rel-ler, s. etter date, குழ 
ப்பக்காரன்,கலகக்கரரன்,வழக்காளி. 

Quar'rel-ous, & ! சண்டைக்கேதுவா 
Quar'rel-some, “§ ar, சந்தடிபண்ணு 

இற, அமளியான, கலகம்பண்ணுதிற, 
சிலுகுள்ள. 
person, சண்டைக்காரன், கலகக்கா 
ரன், குழப்பக்காரன். 

Quar'rel-some-ly, adv. சண்டையமாய், 
கீம்பலையாய், விவாதமாய். 

Quar'rel-some-ness,s. சண்டைத்தனம், 
சண்டைக்குணம். 

Quar'ri-ed, a. ண்டப்பட்ட, தோண் 

டியெடுத்த, கனனித்த. 
Quar’ ty, 8. கல்லுக்கிண்டியெடுத்தவிட 

ம், கல்லுக்கிளப்புகிறகுழி. 
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among hunters, இரைக்குடர்முதலி 
யவை, 
as strata, அடுக்குக்கல், 

Quar'ry, v.a. இண்டுதல், கல்லுக்ளெப் 
புதல், தோண்டிதெல். 

Quart, 5. ஒருசேர்கொண்ட அளவு. 
Quar’tan, 4. கsாலாமுறையான. 

Quar'ter, 8. கால்வாசி, கால், நாலிலொ 
ன்று, பாதம். 
day, மூன்றுமாதமுடிவு. 
deck, கப்பலின்மேற்றட்டின்பின்ன 
ணியம், அபரம். 
as region, Bas, திக்கு. 
head, சேனாபதியின்கூடாரம். | 
quarters, விடுதி, தங்கல். 
of the moon, soை, திதி, சந்திரன்பக் © 
கம். 
of a circle, srல்வட்டம், விருத்தபா 
தம். 
to an enemy in battle, தயை, இரக்க 
ம், கண்டிப்பின்மை, பொறுமை. 

Quar'ter, .a. காலுபங்காய்ப்பதிர்தல். 
to give lodging, வlிடுதிகொடுத்தல். 

Quar'ter, 0. ௩. விடுதிவிடுதல், தங்குதல். 
Quar'ter-ing, s. இருக்கை, 

for soldiers, பாறை, யாடிவீடு, 
Quar'ter-ly, a. காற்பங்குள்ள, திரிமா 

தாந்த, மூன்றுமாதத்துக்கொருமுறை 
யான. 

Quar'ter-ly, adv. மூன்றுமாதத்திலொரு 
முறை. 

Quar'ter-mis-ter, s. இரஸ்துகாரன், 

படைஞருக்குத்தின்முதலியஉதவு 
வோன். 

Quar'ter-staff, s. தண்டாயுதம். 

Quar'tile, s. சரகங்களின்திரைராசிகம், 
நவதிதமரோக்கு. 

Quar'to, 8. ஒருதாளைநான்காய்மடித்தக 
டுதாசிப்புத்தகம். 

Quartz, 5. வெண்கல். 

Quash, v. a. ஈருக்குதல், நெரித்தல், A 
ன்னாபின்னப்படுத்தல், ஈசுக்குதல்,௮ 

ழித்தல், மசித்தல். 

Quas-sa'tion, 5. அசைக்கை. 

Qua-ter’na-ry, a. கான்குள்ள, 
Qua-ter'ni-on, 5. ஈரன்குபேருள்ளவகு 

ப்பு. 
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Qua-ter'ni-ty, s. sான்கு, ௪தூர். 
Qua'ver, 5. இசைநூலிலோரளவு, இசை 

யசை. 
as a note, இலயத்தினோர்புள்ளி. 

Qua’ver, v. a. அசைத்தல், இசைத்தல், 

அனுக்குதல். 
as shake, sடநுங்குதல், இடுஇடுத்தல், 
பதறுதல், கம்பித்தல். 

Quay, 8. அறைமுகமேடை. 
Quéa'sy, a. உவட்டெள,அரோசிகமான. 
Queen, s. இராசஸ்திரீ, இராணி. 

Queen like, இராசஸ்திர்போன்ற, 
Queenly, ™ ¢ இராயணிபோன்ற, இ 

ராசாத்திக்கடுத்த, இராசஸ்திரீசாயலா 
ன; இராயணிவேஷமான. 

Queer, a. நூதனமான, ஈவநீதமான, வ 
ழங்காவழியான. 

Queer'ly, adv. தரதனமாய், வழங்காவ 
ழியாய். 

Quell, v. a. அடக்குதல், ழப்படுத்துத 
ல், அமைய்ப்பண்ணுதல், அமர்த்துத 

ல், தணித்தல். 
Quell, ». ௩. சாதல், குன்றுதல். 
Qel!'er,s. அடக்குபவன், Spouse 

வோன்,அமையப்பண்ணுவோன். 
Quench, ». a. அவித்தல், அணைத்தல், 

தணித்தல், நொதுத்தல், 
thirst, தாகந்தர்த்தல்,தாகந்தணித்தல். 
as destroy, அழித்தல். 

Quench’'a-ble, a. தணியத்தக்க, அவிய 
த்தக்க, ரொதுக்கப்படத்தக்க, 

Quench’er, s. அவிப்பவன், அவிப்பது. 
Quench'less, a. sணிக்கப்படக்கூடாத, 

திராத, AN uF, ரொதுவாத;நூவ ஈத. 
Quer-i-mo'ni-ous, 4. முறைப்படுதிற, 

குறைசொல்லுநெ, முதுமுறுக்கறெ, 
Quer-i-m0'ni-ous-ly, adv. முறைப்ப | 

தஇிறவிதமாய், குறைசொல்லுதிறவித 
மாய், குறையாய், முறுமுறப்பாய். 

Quer-i-mo'ni-ous-ness, 8. YAY. 

Qué'rist, 8. வினவுவோன், உசாவுவேர 
ன், விசாரிப்போன். 

Quer'u-lous, a. எரிப்புள்ள, Agger 

ar, PIYMEBO, GOH MG\p. 
to be querulous, Gறை கூறுதல், ம | 

அமுறத்தல், சிலுகுபண்ணுதல், 
Quer’ u-lous-ly, adv. குறையாய், முற | 

முறப்பாய். 
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Quer'u-lous-ness, s. கறை, முறுமுறு 

ier by 
Qué'ry, 5. வினா, கேள்வி, ஐயவினா. 
Qué'ry, ௦. a. வினாவுதல், கேட்டல், ௨ 

சாவுதல், கேட்செசோதித்தல், சந்தே 
இத்தல். 

Quest, 5. காட்டம், தேட்டம்,கேள்வி , 
மன்றாட்டு, விசாரணை, 

Quest, v. a. விசாரிச்கல், கேட்டல். 
Ques'tion, s. வினா, கேள்வி, தரறாக்கவி 

னை; தருக்கம், ஐயம், சோதனை. 
hard or subtle, கூட Ac, Geel 
னா, கூடவாக்தியம். 

Ques'tion, ». a. வினாவுதல், கேட்குதல், 
சந்தேதித்தல், ஐயுறல். 

Ques'tion-a-ble, a. சக்தேகமான, ஐய 
ப்பாடான, கேள்விக்கடுத்த, வினாவு 
க்கடுத்த, விவாதத்துக்கடுத்த. 

Ques'tion-a-ble-ness, s. சக்தேகப்படக் 
கூடியதனமை, சங்கை. 

Ques'tion-a-ry, a. வினாவுதிற, உசாவு 
தெ, சந்தேகப்படுநிற. 

Ques'tion-er, s. வினவுவோன், உசாவு 
வோன், விசாரிப்போன். 

Ques'tion-less, a. ஜயமில்லாத, நிச்சய 
மான, உறுதியான. 

Ques'tor, s. சம்பிரதி, ௨.ககிராணன். 
Ques'tor-ship, 5. சம்பிரதியுத்தியோகம், 

உக்கிராணவிசாரணை. 
Quib’ble, s. சிலேடை, சொற்ஒித்திரம், 

நாப்புட்டு, குத்திரம், குதர்க்கம். 
Quib’ble, ». n. பேரக்குச்சொல்லுதல், 

சாட்செசொல்லிமறுத்தல், குத்திரம் 
பேசுதல். 

Quib’bler, s. புரளிக்காரன், போக்குச் 
சொல்லுவோன், நாக்குப்புரட்டி, கு 
த்திரவாசதி. 

Quick, s. உணர்வுள்ளமாமிசம். 

Quick, a. உயிருள்ள, சீவனுள்ள. 
active, prompt, முயற்சயுள்ள, ஊக் 
கமான, வேகமான. 
person, சறுக்கன், கதியன, வேதி. 
swift, hasty, £க்ிெமுள்ள, சுறுக்குள் 
ar, விரைவுள்ள, தீவிரமான, sills 
மான, கதியான. 
witted, திலிரபுத்தியுள்ள, குசாக்கிரபு 

தீதியுள்ள. 
as thought, vனாவெேகமான. 
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at work, துடுக்கான, சுறுக்கான, வி 

ரைவான, கதியான. 
with child, sகருப்பசலனமுள்ள, ௧௬ 

ப்பந்துடிக்றெ. 
Quick, adv. சடுதியாய், தீவிரமாய், துரி 

கதமாய். 
Quick’en, ». a. உயிர்ப்பித்தல். 

to cheer, மதAிழச்சயாக்குதல், முயற் 
சிப்படுத்துதல். 

to hasten, 2க்ிரப்படுத்தல், PAN TU 
டுத்தல். 

Quick’en,». n. உயிர்த்தல், உயிரடைதல். 
as a female, sருப்பந்துடித்தல். 

Quick'en-er, 5. உயிர்ப்பிப்போன்;, மு 
யற்சிப்படத்துவோன், எவுவோன். 

Quick’-ey-ed, a. sண்கூர்மையுள்ள. 
Quick'lime, s. சடசெண்ணாம்பு, சுசொ 

ந்து, சுண்ணச்சாந்து. 

Quick'ly, adv. £க்கிரமாய், சுறுக்காய், 

சடுதியாய், விரைவாய். . 
Quick’-match, s. ai ug. 
Quick’ness, s. விரைவு, வேகம், £க்கி 

ரம், தீவிரம், அரிதம். 
of hand, கைச்சறுக்கு,கைக்கதி,கை 
சசியிட்டு, 
in writing, கையோட்டம். 

Quick’sand, s. grajwenra), குருமணல். 

Quick’scent-ed, a. மோக்கத்தக்க, மண 
ந்துபிடிக்கத்தக்க. 

Qயick’set, s. உய்கதிகால். 
Quick'sil-ver, s. இரசம், பாதரசம், 
Quid'dle, v. ௩. பொழுதுபோக்குதல். 
Quid'dling, 8. பொழுதுபோக்குகை. 
Quid/di-ty, 8. சாரம், தன்மை, நுட்பம், 

குட்சம், குதர்க்கம். 

Quid pro quo, 8. பிரதிபாவிக்கத்தக்கது, 

ஒத்தது, சமனானது, பிரதி, 
Qui-es' cence, 8. இளைப்பாற்றி, ஆறுதல், 

ஓய்வு, அசையாமை, அமைதி, மோ 
னம், சலனமின்மை. 

Qui'es-cent, a. ஆறுதலான, அமைவா 
ன, மோனமான. 

Quiet, அமைது, சாந்தம், சமா 
(Qui’et-ness, oS aie மனரம்மியம், 

மோனம், அசலம். 
Quiet, v. a. அமர்த்துதல், ஆற்றுதல், ௮ 

டக்குதல், சமாதானப்படுச்குதல், த 

ணிச்தல் 
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Qui'et, a. அமைதியான, சாந்தமான, 
அடக்கமுள்ள, மந்தமான. 

Qui'et-er, 8. அமர்த்துவோன், அடக்கு 
வோன், சாந்திசெய்வோன். 

Qui'et-ism, 8. அமைவு, சாந்தம், சுவர 
ணெயின்மை, அடக்கம். 

Qui'et-ist, s. மவுணி. 
Qui'et-ly, adv. அமைதியாய், சாந்தமா 

ய், பொறுமையாய், மெளனமாய். 
Qui'e-tude, 5. மெளனம், இளைப்பாற்றி, 

அமைவு, சாந்தம். 
Quill, s. இறகு, தோகை, தூவி. 

the end of, முருந்து, குருத்து. 

for weaving, தார், தாறு. 

without the feather, இறதன்முள், 
பீலி, முருந்திறகு. 
the feather end, தோகை. 
of a porcupine, பன்றிமுள், சல்லம், 
சல்லி, சல்லியம். 

Quill, 1. 4. பின்னுதல், இழைத்தல். 
Quilt, 8. மேற்படாம், பன்னாணம், மெ 

தீதை, தளிமம். 

Quilt, v. a. தைத்தல், அடுத்துத்தைத்தல், 
Qui’na-ry, 4. ஜந்துடைய. 
Quince, 8. ஓர்மரம், ஓர்பழம். 

Quinine, சுரஅவுஷதத்திலொ 
Quin‘i-na, ‘ ன்று. 
Quin-quan'gu-lar, a. ஜங்சோணமான, 
பஞ்சகோணமுள்ள. 

Quin-quen’ni-al, a. ஐர்துவருடத்துக்கு 
ஒருமுறையான, பஞ்சாட்டையுள்ள. 

Quin'sy, 5. கண்டக்இிரந்தி, குரல்வளை 
ரோயினென்று. 

Quint, 8. ஐந்துகொண்டவரிசை. 
Quin-tes'sence, s. சத்து, சாரம், தத்து 

வம், சத்தி 
Quin-tes-sen'tial, a. சத்துள்ள, சத்துசா 

ரத்துக்கடுத்த. 

Quin’tu-ple, a. ஐந்துமடங்கான. 
Quip, 8. பிடி, நிந்தை. 
Quip, v. a. இகழ்தல், நிர்தித்தல், சுடப் 

பேசுதல். 
Quire, 5. இருபத்துநாலுதாள்் கொண்ட 

புத்தகம், தஸ்தா. ( Hin. ) 
Quir’is-ter, 5. கதத்தலேவன், ஒத்திசை 

ப்போன். 
Quirk, 5. தந்திரயத்தி, உபாயம். 

as recoil, குசுதிரம், 
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Quirk’ish, 4. உபரயமுள்ள, தந்திரமான. 
Quit, v. a. விடதெல், அரத்தல், நீக்குதல், 

தீர்த்தல். | 
a company, கலைதல், பிரிசல், விடதெல். 
a house, குடியெழும்புதல். 
one’s self, திறமாய்கடத்தல், உறுதி 
யாய்நடத்தல். 

Quit, a. சிக்கறுத்துக்கொண்ட, விலதிக் 
கொண்ட. 

Quit'claim, 5. தொடராமுறி, விடுதலைப் 
பத்திரம். 

Quite, adv. முற்றாய், அற, தீர, உற. 
impossible, கூடாத, அறக்கூடாத, த 
ரஏலாத, ஆகாத. 
possible, ew, இயன்ற. 

Quit'rent, s. இறை, விதெலையிறை. 
Quit'tance, s. இறுப்பு, நிறைவேற்றம், 

விடுதலை, கடனிறுக்கை. 
Quiver, 8. அம்புக்கூடு, அப்பறாத் தூணி, 
அணி, ஆவம், அம்புறை. 

Quiver, v. n. அடுதல், கம்பித்தல், துடி 
த்தல், அசைதல், சலனித்தல். 

as lips in anger, உத௫டுதுடித்தல், 25 
டுபட்படத்தல். 
through impatience, அருஅருத்தல். 

Quiv'er-ing, 5. அடிப்பு, அசைவு, கம்பி 
தம், ஆட்டம். 

Quix-ot'ic, a. கட்டக்கதையான, மனோ 
கற்பிதமான. 

Quix’ot-ism, s. மனோகற்பிதம். 
Quiz, 5. ரகொடி,விடுகதை,சொற்பகட்டு. 
Quiz, v. a. நொடிவிடுதல், மனம்பதறச் 

செய்தல், ஏமாற்றுதல். 
Quo'ad hoc, adv. இதினிமித்தம், இத 

னல், இதற்காக. 
Quod'li-bet, s. தண்மை, அட்பம், உ 

பாயம், அணுக்கம். 

Quoin, (see Coin.) கூர்ங்கோணம். 
as wedge, ஆப்பு, மிண்டி. 

Quoit, 5. குதிரைச்சில்லு. 
Quon'dam, a. முந்தின, ஏற்கென. 
Quorum, 8. நியாயாலோசனைச்சங்கத் 

தாரில்அரைவாசிக்குமேற்பட்ட சொ 
கை, பஞ்சாயத்தாரில்தர்ப்புச்செய்ய 
த்தக்கதொகை. 

Qt, 8. பகுதி, பங்கு. 
Quo-ta’tion, s. உதாரணம், மேற்கோள், 

எடுத்துக்காட்டு, பூருவஇலக்தியம், 
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among merchants, விலைக்குறிப்பு. 
Quote, v. a. எடுத்துச்சொல்லுதல், எடுத் 
HEEM_OSO, மாட்டறைந்துசொல் 

லுதல். 
examples, உதாரணங்காட்கசெல், மே 
த்கோள்காட்தெல். 
in commerce, விலைகுறித்தல். 

Quot’er, 5. எடுத்துச்சொல்வோன், மே 
ற்கோள்கூறுவோன். 

Quoth, v. ௩. சொல்லுதல், மொழிதல். 
Quo-tid'i-an, 8. இனச்சுரம். 
Quo-tid'i-an, a. ஈாள்வலீசமான, நாளுக் 

குகாட்சம்பவிக்றெ, Dae ரக 
முள்ள. 

Qெம'tient, s. ஈவு, பலம், பாகம், பேறு, 
பாசனவிருத்தி. 

R. 

Rab'bi, 5. யூதபோதகன், யூததேசிகன். 
Rab-bin'ic-al, a. யூதபோதகர்க்கடுத்த, 

குருத்தவமான. 
Rab’bit, s. வெள்ளை முயல், குழிமுயல், 

சீமைமுயல். 
Rab'ble, s. Sழ்மக்கள்கூட்டம், கலாதி 

கீகாரர், சண்டாளர்சங்கம். ' 
Rab'id, a. குரூரமான, பைத்தியமான, 
EE உ ன்மத்தமான. 
dog, விசர்நாய். 

Rab'id-ness, s. கொல்லுந்தொழில், மூர் 
க்கம், பைத்தியம். 

Rab’in-et, s. Pay Som. 
Rica, s. கசன், ஈனன். 
Rac-coon', s. ஓர்வகைமரராய். 

Race, 8. பந்தயவோட்டம். 
as lineage, ar, குலம், கோத்திரம், 
சந்ததி, சந்தானம், வயிசம். 
as rapid current, ரட்ட ம், 
theraces, ஓட்ட ம்வைத்சதோடுங்களரி. 

Race, v.n. கதியாயோடுதெல், பந்தயத்து 
க்சோடுதல், ஒட்டம்வைத்தோடல். 
on horse back, பந்தயக்குதிரைவிடு 
தல். 
ground, ஒடுஞ்சாலை. 

Race’-horse, 8. பந்தயக்குதிரை. 
Rac-e-ma'tion, 8. முந்திரிகைப்பழக்கு 

லை, பழக்குலை. 
Ra’cer, s. பர்தயத்துக்கோடுவோன். 
Ra'ci-ness, s. 2 GA, கார்ப்பு. 
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Rack, s. ஏந்தானம், பரண். 
for torture, வேதனாவியந்திரம், ASH 
ரவதைச்குத்திரம், கைகால்களைப்பிய் 
க்குமியந்திரம். 
as torture, வேதனை, வாதை. 
as skeleton, முழுவெலும்பு, கங்கா 
ளம், நெட்டை. 

Rack, v. a. வதைத்தல், வாதித்தல். 
the invention, மvwன்தைவாதித்தல். 
as strain off, வர௭த்தலிட 

Rack'er, s. வரதிப்போன். 
Racket, s. கூக்குரல், கம்பலை, அமலை, 

பேரொலி. 
Racket, v. a. கூக்குரல்பண்ணுதல், ௪ 

நதடிபண்ணுதல். 
Rack’et-y, a. சர்தடிபண்ணுறெ, இரை 

ச்சல்பண்ணுதிற. 
Racking, s. உபாதி, வருத்தம்; வதைப் 

பு; மனவேதனை. 
for drying cloth, புடைவைவிரித்துல 
ர்த்துஞ்சட்டம். 

Rack'ing, a. உபாதிக்டற, உபாதிப்பு 
ள்ள, வேதனையுள்ள. 

Ra'cy, a. கந்தமுள்ள, சவர்ப்பான, கா 

ர்ப்பான, உருசியான. 
Rad'dle, v. a. தரித்தல், பின்னுதல், மு 

அக்குதல், நெய்தல். 
Ra’di-ance, பிரகாசம், துலக்கம், 

Ra'di-an-cy, sf பிரபை,சோபை,சோ 
தி, மின், வெளிச்சம்வீசுகை. 

Ra'di-ant, a. பிரகாசமான, பிரபையுள் 
ar, பிரபைகாலுநிற, சோதிவீசுநறெ. 

Ra’di-ant-ly, adv. பிரகாசமாய், அலக்க 
மாய், மின்னாய். 

Ra‘di-ate, v. a. (see Irradiate.) அலக் 
குதல், பிரகாரிப்பித்தல். 

Ra‘di-ate, ».n. இலங்குதல், அலங்குத 
ல், பிரகாத்தல், மின்னுதல். 
in pencils, தாரைவீசுதல், கதிர்வீசுத 
ல், இரணம்வீசுதல், கதிரெறிதல், 

Ra-di-a'tion, 8. அலக்கம், பிரகாசம், & 

ரணம், சோபை. 
Rad'i-cal, s. அடி, ஆதி, மூலம், வேர், 

as a person, விடாப்பிடிவாதி. 
in chemistry, தத்துவமூலம். 

Rad'i-cal, a. ஆதியுள்ள, மூலமான, வே 
ருள்ள, பிரசருதியான, விடாப்பிடி 
யுள்ள. 
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Rad'i-cal-ly, adv. அடிவாறாய், ஆதியா 
ய், மூலமாய். 

Rad'i-cal-ness, s. மூலமாயிருக்குந்தன் 
மை, மூலியம். 

Rad'i-cate, v. a. வேர்வைத்தல், Caer 
ன்றுதல், ஷூலமோடுதல். 

Rad'i-cate, a. வேர்வைத்த. 
Rad-i-ca'tion, s. வேருன்றுகை, வேர்வி 

டுகை, மூலம்வைக்கை., 

Rad'ish, s. ஓர்கழங்கு. 
Ra'di-us, 5. அரைவிட்டம், விட்டத்த 

ரை, விட்டார்த்தம். 
vector, sன்னம். 

of the earth, பூகன்னம். 

tabular, இரிசா. 
Ra'dix, s. வேர், மூலம், தாது. 

algebra in logarithims, மலராத. 
Riff, ௧. $ழ்மக்கள்கூட்டம், இழிசனத் 

திரள், குவியல், 
Raffle, vn குதிரைச் £ட்டெ்போடுதெ 

ல், பந்தயச்£ட்டப்போடுதல், பாச்சி 
க்கையுருட்தெல், தாயம்போடுதல். 

Raf'fling, s. குதிரைச்£ட்டப்போடுகை, 
பந்தயச்£ட்டெபோடுகை,தாயம்போ 
டுகை. 

Raft, 5. ஓடம், கட்மெரம், தெப்பம், பு 
ணை, மிசவை. 

Raft’er, s. சமரம். 

Rag, s. கந்தை, பீற்றற்றுணி. 
Rag-a-muffin, s. eer, இழிஞன். 
Rage, s. உக்கிரம், மூர்க்கம், உருத்திரம், 

மும்முரம், குரோதம், கொந்தளிப்பு, 
சினம், அகோரம், கொடுமை, 

Rage, v. n. £றுதல், மூர்க்கங்கொள்ளு 

தல், சினத்தல், அழலுதல், கனலுத 
ல், கொதித்தல். 
as disease, war, &c., ரெறுங்குதல், 
மும்முரமாதல், வாருதல், கொள்ளை 
யாடுதல். 

as the sea or a multitude, உரத்தல், 
கொர்தளித்தல், கெம்புதல், இரைதல். 

Rag’ged, a. இழிந்த, கந்தையான, Sm 
லான. 
as Jagged, கsருக்குள்ள, பல்லுள்ள, 
garment, sந்தைத்துணி. 
person, கsந்தைகட்டி. 

Rag'ged-ness, s. Qிவு, கரந்தை, இழிய 
ல், பீறலுடைமை. 
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Rag'ing, s. குழப்பம், மும்முரம், கொ 
| நீதளிப்பு, £ற்றம். 
Rag’i ing, a. றுறெ, பொங்குறெ, கோய் 

முள்ள, மூர்க்கமுள்ள, மும்முரமான. 
fever, உக கிரமானகாய்ச்சல், உரத்தசு 
ரம், பெலத்தகாய்ச்சல்., 

Rag'man, 8. கக்தைப்புடைவைவிற்போ 
ன், கந்தைச்சவளிக்காரன். 

Rail, 5. கிருதிச்சட்டம். 
for a car, தேர்ச்சட்டம். 

Rail, 0. 4. சட்ட ம்பூட்டுதல், கம்பைபூ 
ட்டுதல், 

Rail, 0%. ௩. பரிகாசம்பண்ணுதல், TFS 
ல், பழித்தல், ரையாண்டிபண்ணுதல், 

அஷணித்தல். 
Railer, s. ரையாண்டிசெய்வோன், ௨ 

தாசனன், நிந்திப்பவன். 
Railing, 8. ஏச்ச, ரையாண்டி, உதாச 

னம், பரிகாசம், பழிப்பு; வைவு, ST 
QL LD» 
as a fence, வேலி, ச௪லாகைவேலி, ௮ 
டைய்பு. 

Rail'ing, a. பழிக்கிற, man, நிந்தை 
யுள்ள, உதாசனமுள்ள. 

Railler-y, 8. பரிகாசம், சரசம், றையா 
ண்டி, உதாசனம், பகிடி, 

Railroad, = a இராப்புச்சலாகைபரவி 
Railway, * ‘ யவீதி. 
Rai'ment, s. வத்திரம், ஆடை, உடப்பு, 
உடை, கூறை, கோடி. 

Rain, 8. மழை, வருடம், உதகம், மாரி. 
incessant, வ டாமழை, அடைமழை, 
தனமழை, கனமாரி, சோனாவாரி. 
small or drizzling, அமி, தூறல், Fa 
ரம், தவலை, அவலை. 
heavy, பெருமழை, ஆசாரம். 
infireworks,விறிசுக்கம்பி,விறிசுப்பூ. 

Rain, 0. ௩. மழையெய்தல். 
continually, வlிடாமழையொழிதல். 

gently, தூறுதல், அமித்தல், அளித்தல். 
in torrents, தாரைதாரையாய்மழை 

பெய்தல், வெள்ளம்போடுதல். 
Rain'bow, s. வான்வில், இந்திரவில்லு. 
Rain'deer, s. ஒருவிதமான். 
Rain’-gauge, s. (see Gauge.) Qெய்தம 

மழையின் அளவறிகருவி 
Rain'i-ness, 5. wழைக்குணம், மழைக் 

சோலம், 
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Rain'-wat-er, s. மழைத்தண்ணீர். 
Kain'y, 4. மழையுள்ள, ஈரமான. 
Raise, v. 4. ஏற்றுதல், எடுத்தல், அக்கு 

தல், உயர்த்துதல், ளெப்புதல், எழுப் 
புதல், மேற்படுத்தல். 
a banner, கொடிகட்டதெல், கொடி 
யேற்றுதல், கொடியெடுத்தல், கொ 

டூதூக்குதல், அவசாரோகணஞ்செய் 
தல். 
a building, கட்டுதல், எடுத்தல், உய 
ர்த்துதல், கட்டியெழுப்புதல். 
a crop, tree, &¢., உண்டாக்குதல். 
the arm, கையோங்குதல், கையுயர்த் 
அதல், கையெடுத்தல், 
the neck, as a cobra snake, Li Gw 
டுத்தல். 
forces, ஆட்சேர்த்தல், சனஞ்சேர்த்த 
ல், யுத்தலீரரைச்சேர்த்தல். 
to life, உயிர்ப்பித்தல், எழுப்புதல். 
as bring up, வளர்த்தல், போஷித்தல். 
to set up, ஈடுதல், நிறுத்துதல், தாபி 
தீதல், வைத்தல். 
from obscurity, ஆட்படுத்துதல், ஈ 
டேற்றுதல், தெளிவித்தல். 
by a machine, உயர்த்துதல், நெக்கு 
SV, எழுப்புதல். 

Rais'er, 8. உயர்த்துவோன், ளெப்புவது. 
Raisin, s. கரய்ர்தமுந்திரிகைப்பழம், 

முந்திரிகைப்பழவற்றல். 
Ra‘jah, s. இராசா, பிரசாபதி. 
Ra'jah-ship, 5. இராசதத்துவம். 
Rake, 5. குப்பைவரரி, வைக்கோல்வா 

ரி, வாருசோல், இளைவாரி. 
as a gallant, கரர்த்தன், தப்பறைகார 
ன், அட்டன். 

Rake, v. a. வாரருகோலாலள்ளுதல், பர 
ம்படித்தல். 

Rak’er, 5. குப்பைவாருவொன், வாரு 
கோலாற்கூட்டுவோன். 

Rak'ish, a. அரிச்சையுள்ள, சிற்றின்ப 
முள்ள, கார்த்ததீதனமான. 

Rak'ish-ness, s. தூரர்த்தவியாபாரம், கா 
ர்த்தத்தனம், Aw Moris al Zor wT. 

Rally, v. a. பரிகாசஞ்செய்தல், சக்கட் 
டஞ்செய்தல், பகழெபண்ணுதல். 
to reorganize troops, &c., Asறுண் 
பூசேனையைக்கூட்டுதெல். 
to collect, சேர்த்துக்கொள்ளுதல் . 



RAM 

to regain order, சர்கொள்ளுதல; ௬ 
கமடைதல், குணப்படுதல். 

Rally, ». ௩. கூடுதல், திரணாதல், சர்கொ 
ள்ளுதல், பதிடிபண்ணுதல். 
from a swoon or exhaustion, seைதெ 

Ms, களைதீர்தல், பலப்படெல்,சோ 
கந்தணிதல், வருத்தமந்தர்தல். 

Ram, 8. ஆட்டுக்கடா, தகர். 
a sign in the zodiac, மேடராரி. 

Ram, v. 4. முட்டுதல், தூக்குதல். 
in, தணித்தல், உரப் பித்தல், உரங்கு 
EAE; தாணித்தல், சரையாப்பித்த 

ல், உட்செலுத்துதல், செருகுதல். 
into a gun, தாணித்தல், கெட்டித்தல். 

Ram/‘a-dan, s. மகமதுமார்க்கத்தாகொ 
ண்டாடுமோர்ரநோன்பு. 

Ramage, s. பட்சியின்கதம், அளனி. 
Ramble, s. உலர, சாரி, கடை, பவனி, 

உலைவு, அலைவு, திரிவு. 
Ram'ble, v. n. உலாவுதல், உலாப்போ 

தல், சுற்றித்திரிதல், அலைந்துதிரிதல். 
abroad, தேசாந்தரம்போதல். 

Rambler, 8. தேசாந்திரி, தேசிகன், ௨ 
லாவுவோன், பவனிபோதிறவன. 

Rambling, s. Dia, அலைவு, உலைவு. 
Ram-i-fi-ca’tion, s. கப்புவிடுகை, இளை 

க்கை, கவர்விடுகை. 
family, இனக்கட்டு, சந்தானவிருத்தி, 
வமிசவிருத்தி. 

Ramn'i-fy, v.n. கப்புவிதெல், கவர்விடு 
தல், இளைவிடதெல், களைத்தல், பகிர்வி 
Osa, பணைவைத்தல். 
as families, இளைத்தல், குடிதழைத்த 
ல், சந்தானம்வர்த்தித்தல். 

Ram'mer, அச்சுக்கம்பு, அப்பாக்கி 
Ram'rod, * ‘ ச்சலாகை, 
Ram'mish, a. ஆட்ட்கடாப்போன்ற, 

அர்க்கந்தமுள்ள. 
Ra'mose, தனு கிளையுள்ள, 

Ra’mous, ' கொப்புவிட்டிருக்கன்ற. 
Ramp, 8. HoT EF, உன்னு, பாயத்து. 
Ramp, 0. ௩. படர்தல், பரத்தல். 

as prance, அள் ௫ரதல், பாய்தல், தா 
ண்டுதல், வாவுதல். 

Ramp/an-cy, 8. புஷ்டி, மதர்ப்பு, வளர் 
ச்சி, செழிப்பு, கொழுப்பு. 

Ramp’ant, a. புஷ்டியான, செழிப்புள் 
ar, கொழுப்புள்ள. 
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in heraldry, இருகாற்றூக்ிறிற்கிற, 
Ram’ part, கொத்தளம், அலங்கம், 
Ram’piéer; * : மதிற்புறம். 
Ran'cid, 4. காற்றமான, ஊழலித்த, பா 
ண்டலான, ஊசலான, பாழான. 
to grow rancid, sாறுதல், பராண்டல் 

பிடித்தல், பூஞ்சுபிடித்தல். 
Ran-cid'i-ty, பாண்டல், ஊழ்ப்பு, 
Ran'cid-ness, *" ¢ முடை, நாற்றம். 
Ran'cor, 8. பகை, எரிப்பு, எரிவு, வன் 

மம், மனக்காய்ச்சல், குரோதம், உட் 
பகை, ஆரறாக்கோபம். — 

Ran’cor-ous, @ வன்மமான, எரிச்சலு 
ள்ள, கோபமான, பகைசாதிக்திற, 

Ran'cor-ous-ly, adv. வன்மமாய், தீராப் 
பகையாய், அடமாய். 

Ran'dom, s. எழுந்தமானம், நேர்ந்தபா 
டு, எதெதேற்றி, எழுந்தேற்றம். 
at random, வந்தபடி, எடுத்தபடி, oF 
ழுந்தபடி, எடத்தாற்போலே, எழுந்த 
மானமாய், எழுந்தேற்றமாய். 
success, குருட்வொய்ப்பு, குருட்ெ 

வாக்கு; குருட்டடி. 
Ran'dom, a. ரேர்ந்தபடிசெய்த, எழுந்த 
மானமான, எடுத்தபடிசெய்த. 

Range, 8. நிரை, அணி, தாரை, ஒழுங் 

கு பத்தி, வரிசை, ஒளி 
as chain, series, தொடர், தொபுப்பு, 
தொடர்ச், தொடர்வு. 
as excursion, உலைந்துதிரிகை, ௮லை 
ந்துதிரிகை. 
in gunnery, குண்பொயுக்துரம், கு 
ண்டுபாய்வறி. 
as compass, extent, அளவு, மட்ு, 

எல்லை, பரப்பு, வீச்சு. 
Range, v. 4. நிரைத்தல், ௮ணியணியா 

ய்வைத்தல், பந்திபடுத்தல். 
Range, v.n. இரிதல், சஞ்சரித்தல், ௮ 

ணியாய்நிற்றல். 
Ranger, 8. அலைந்துதிரிறறெவன், சோர 

ன், காலாட்படை. 

a kind of dog, வேட்டைநாய். 
Rang'ing, a. நிரைக்கிற, அலைதிற, ௮ 

லைந்துதிரிகற , உலைந்துதிரிறெ. 
Rank, 8. வகை, தரம். 

lass, வருக்கம், வகுப்பு, குலம், சா 
த, வகை, வருணம். 
a degree, வகுப்பு, படி, நிலை, பதம், 
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a line of troops, அணிவகுப்பு, ப 
டைவகுப்பு, பெளஞ்சு, யூகம். 
in rank and file, பlவிசாய்நிற்றல், நி 
ரையாய்நிற்றல், அணியாய்நிற்றல், 
a 10%, ஒழுங்கு; அடுக்கு, பத்தி, 
a simple rank, woe, அணி, நிரை, 
as dignity, eminence, மேன்மை, ம | 
கத்துவம், உயர்ப்பு, உசிதம். 

Rank, 6. a. நிரைத்தல், அடுக்குதல், ௮ 
ணியணியரய்வைத்தல், வகுத்தல். 

Rank, 4. உறைய்பான, பாண்டலான, 
அர்ச்கந்தமுள்ள, செழிப்பான, மதர் 
ப்புள்ள, கொழுத்த. 
poison, படுகஞ்சு; தீர்ர்தகஞ்சு, முழு 
நஞ்சு, கடு௩ஞ்சு. 

Ranker, s. நிரைப்படுத்துவே ஈன், அணி 
வகுப்போன், யூகமாக்குவோன். 

Rank'le, v.#. கெொதித்தல், எரிதல், வவி 

_ தீதல், கரித்தல், Aga Ese. 
Rank'ly, adv. செழிப்பாய், மதர்ப்பாய். 
Rank'ness, 8. செழிப்பு, புஷ்டி, மதர்ப் 

பு; மிகுதி, உறைப்பு. 
rancidness, பரண்டல், நாற்றம், உற 

CRT EOL ஊசல்நாத்றம். 
Ran'sack, 0. a, கொள்ளையிடுதல், சோ 

இத்சஸ், கிண்டி ஆராய்தல். 
earth, ணெடிக்ளெறிப்பார்த்தல், து 
ருவிப்பார்த்தல், 

Ran's0m, s. ஈடு, மிட்கும்பொருள், பிர 
திரெயம்; பிரதிப்பொருள். 

Ran'sém, v. a. மிட்குதல், Ore Asse. 
Ran'som-ed, a. மிண்ட, மிட்கப்பட்ட. 
Ran'som-er, s. இரட்சகன், Si wer 
Rant, 5 அதட்டு, வீம்பு, 
Rant, 0. ௩. உளறுதல், குளிறுதல், 
Rant'er, 8. பிதற்றி, அலப்பி, வரக்குவா | 

அ, குதர்க்க. 
Rant'y, a கரட்டுத்தன மான, பிதற்று 

திற, 
Rap, 8. அழி அறை, தட்டு, கொட்டு, 
Rap, 0.4. அடித்தல், தட்டுதல்; அறைதல். 
Ra-pa'cious, a. பறிக்கற, கொள்ளைக்கு 

ணமுள்ள, பறிக்தறகுணமுள்ள; இ 

ருஞ்சுகிற, குறையாடுநதெ, 
Ra-pa'cious-ly, adv, கொள்ளையாய், கூ 

றையாய், பறியாய். 
Ra-pa’cious-ness, s. கொள்ளையிடுந்சன் 

மை, பட்சணம். 
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Ra-pac'i-ty, s. பறிப்பு; சகொள்ளையாட் 
டம், கொள்ளையிடுகை. 

Rape, 5. கொள்ளை, பறிப்பு, 
in morals, கற்பழிப்பு, ஸ்திறிசோர 
ம்; இராக்கதமைதனம், குமரழிவு. 
the plant or its seed, எள், இலம். 
seed oil, கல்லெண்ணெய், திலரெய், 
எண்ணெய், 

Rap’id, பாய்ச்சல், நீரோட்டம், நீ 
Rap'ids, i கதி, 
Rap'id, a. வேகமான, கதியான, FEB 

ரமான, விரைவுள்ள. 
progress, க்சி, 9969). 

Ra-pid’i-ty, } கடுமை, வேகம், கதி, 
Rap’id-ness, ee. £க்ரெம், அரறித - 

ம், விரைவு, அதிகதி, சுறுக்கு. 
Rap'id-ly, adv. வேகமாய், சக்ரெமாய், 

சுறுக்காய், அரிதமாய், கதியாய். 
Ra'pi-er, s. குற்றுவாள், கட்டாரி, று 

கட்கம், சுரிகை, 
Rap'ine, s. கொள்ளை, பறி,கூறை. 
Rap'per, 8. தட்டுிறவன், கொட்டுறெ 

வன. 

Rapt, a. பரவசமான, அவேசப்பட்ட. 
Rapture, 8. பரவசம், ஆவேசம். 
Rap'tur=ist, 8. பரவசமானவன், யிகுக 

ளிப்புள்ளவன், ஆனந்தன். 
Rap'tur-ous, @& பரவசமான, அவேச 

மான; ஆனந்த. 
Rare, a. அருமையான, அரிதான, அபூ 

ருவமான, உசெமான, உத்தமமான. 
opportunity, தறுவாய், தற்சமயம். 
things, அரும்பொருள், தாரம், IA. 
as fine, தண்மையான, நொய்ய, @ 
ல்விய, மென்மையான. 
to be rare, AGES EM, அரிதாதல், 
அபூருவமாதல். 

Rar-e-fac'tion, s. Shes COS விம்மு 
கை, ஊதுகை. 
of metals, க்கில், 
of water, ஆவியாயெழும்புகை. 
of air, விரிகை, பரம்புகை, 

Rar’e-fi-a-ble, a. மென்மையாக்கப்பட 

gsée, விரியத்தக்க. 
Rar'e-fy, 2. a. மெனமையாக்குதல், al 

ரித்தல், வியாபிக்கச்செய்தல். 
Rarely, adv. அரிதாய், அருமையாய். 

| Rare'ness, 8. ஏபூறாவம், புதுமை, நவம். 
K 4 
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tenuity, மென்மை, ரநொய்மை. 
Rar'i-ty, 8. அருமை, அபூருவம். 
Ras'cal, 8. புரனிக்காரன், சண்டாளன்; 

பாதகன், பகெள்ளன். 
Ras'cal, 4. கழ்மையான, ஈனமான, ன. 

lean, மெலிந்த, வசக்கெட்ட. 
Ras-cal/i-ty, 8. சண்டாளத்தனம், பாதக 

ம், சண்டித்தனம், தறுகுறம்பு. 
Ras-cal/ion, 8. சண்டாளன், நீசன். 
Ras'cal-ly, adv. சண்டித்தனமாய், புரளி 

யாய்; ஈனமாய், தீழ்ப்பாய். 
Kase, v.a. அழித்தல், 'நாசமாக்குதல், 

அடைத்தல், நிருமூலப்படுத்தல். 
Rash, 5. உதிரிரோய், கரப்பன். 
Rash, a. வெடுவெடுப்புள்ள; எண்ணா 

மையுள்ள,செருக்குள்ள,அடுக்குள்ள. 
person, சண்டி, அடுக்கன், முற்கோ 
பி, எண்ணாதகண்டன், தறுதலையான 
வன், வேண்டாத்தலையன். 
speaking, &c., எடுத்தடிமடக்கான 
பேச்ச, கஞ்சொல், வன்சொல், நி 
னையாப்பேசசு. 

Rash’ ly, adv. எழுந்தபடி , நினையாமல், 

வந்தபடி, எடுத்தாற்போலே, நேர்ந்த 
படி, அணிகரமாய். 

Rash'ness, 8. எண்ணாமை, எழுந்தேற்ற 
ம், செருக்கு, தறுதலை, எடுத்தடிமடக் 
கு; அணிகரம், ரேர்்தபோக்கு, வெ 
டுவெடுப்பு, வெட்டெனவு. 

Rasp, s. அரம், படியரம். 
for cocoanuts, தருவுமணை, அருவ 

லகு. 
Rasp, v.4. அராவுதல், அராத்துதல், அ 

ருவுதல். 
Ras'ure, s. எண்மர் 
Rat, 8. எலி, மூஷிகம் 

field rat, அகழான், லி; 
hole, எலிப்புற்று, எலிவளை. 
large mountain rat, பெருச்சாளி, க 
ந்துளம், ஆகு. 
muskrat, சண்டன், மூஞ்சூறு, சுந்த 

ரி, குறன். 
a young rat, எலிக்குஞ்சு. 
to smell a rat, ஏசுகைப்படதெல், அயி 
ர்த்தல், மணம்பிடிக்கை. 

Rat’a-ble, a. லீதம்வைக்கத்தக்க, விலை 
மதிக்கத்தக்க, திர்வையிறுக்சவேண் 

டிய, 
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Rat'a-bly, adv. பிரமrரணமாய், வீதமரய். 
Rat-an’, s, பிரம்பு, வேத்திரம், குரல். 
Rat-an’, v. a. பிரம்பினாற் பின்னுதல், டி 

ரம்பின்ல்வ்கி தல். 
Rate, 8. லிதம், தீரம், கத்தம், பிரமா 

ணம், அளவு. 
high, sடுவிலை, அஇவிலை, ஒறுப்பு. 
low, சதிர்விலை, Amal %. 

Rate, v. a. விலைமதித்தல்,வீதம்பேரடல். 
to chide, sg. ந்துகொள்ளுதல், 

Rater, s. விலைபாணிப்போன். 
Rath’er, adv. சற்று, பரர்க்கிலும், WATS 

க, இல், இலும். 
better, சற்றுச்சுகம். 
sharp, சற்றுக்கூர்மை, 

I would rather work than sleep, Fr 
ன்நித்திரைசெய்வதிலும் வேலைசெய் 
வதேவா௫. 

Rat-i-fi-ca'tion, s. உறுதிப்பாடு, உறுதி, 
பலப்பிப்பு, அங்கிகரிப்பு. 

Rat'i-fi-er, 8. பலப்பிப்பது, பலப்பிப் 
போன், உறுதிப்படுத்துவோன். 

Rat'i-fy, 0. a. உறுதிப்படுத்துதல், திடப் 
படுத்துதல், பலப்பித்தல், நிலைப்படு 
தீதல், அங்கிகரித்தல். 

Rating, a. விலைபாணிக்கெற, ஒழுங்கு 
ப்படுத்துறை. 
chiding, s௭ந்துகொள்ளுதிறெ. 

Ratio, 8. தரம், லீதம், பிரமாணம், வி 
தம். Grey ல் 

Ra-tioc’i-nate, v.n. நியாயம்பேசுதல், 
நியாயமுத்தரித்தல். 

Ra-tioc-i-na’tion, 8. கிய்ககுத்த்கிங்ு 
நியாயக்கோவை, தொடையகியாயம், 
நியாயத்தோரணி. 

Ration, 8. sாட்படி, இினசம்பளம், ௮ 
ன்றாடகப்படி. 

Ra'tion-al, a. புத்தியுள்ள, அறிவுள்ள, 
பகுத்தறிவுள்ள, நியாயமுள்ள. 

class in grammar, உயர்திணை. 
horizon, புடதிகந்தம், விருத்தரேகை., 
quantity, அகன்னராூ., | 

Ra-tion-a'le, s. dwnwargssunerw, இ 
ரமமானநியாயம். | 

Ra/tion-al-ist, 8. தனாதுநிறுப்போன், த 
னயுத்தியைச்சார்க்தோன். 

Ra-tion-al'i-ty, 8. பகுத்தறிவுடைமை, 
அறிவுடைமை. | 
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Ra'tion-al-ly, adv. பகுத்தறிவாய், புத்தி 
யாய், விவேகமாய். 

Ra'tion-al-ness, 8. பகுத்தறிவுக்குரியத 
ன்மை, விவேகம். 

Rats'bane, s. எவிப்பாவ£ூணம். 
Rat'-snake, 8. சாரைப்பாம்பு, சாரை. 
Rattle, s. உபயவோசை, கறகறப்பு, 

மெறுநெறுப்பு, மறமறப்பு, ச௪லசலப் 
பு, சரசரப்பு, பிதற்று, வாயாட்டம். 
a cymbal, Gணுதிணப்பு. 

of a hand bell, Soுலுப்பு. 
headed, தமொறுளத்தன். 

as dry palmyra leaves, soகaப்பு. 
as water, சலசலப்பு. 
as wheels of a carriage, sl கடப்பு. 
of the watchman, Aறிச்சான். 

Rat'tle, v. a. Hag ESO. 
Rat'tle, v.n. கசகசத்தல், நெறுநெறுத்த 

ல், கடகடத்தல், கறகறத்தல், GOG 
டுத்தல், செலுத்தல். 
in the throat as dying persons, கற 
ட்டக்கறட்டெனல். 

Rattling, s. உபயவோசை. 
Rat'-trap, 8. எலிப்பொறி. 
Rau'ci-ty, s. சகனத்தகுரலோசை. 
Ravage, s. கொள்ளை, uD, குறை, பா 

ம், கேடு, சங்காரம். 
Ravage, v. a. கொள்ளையிடுதல், பட் 

த்தல், குறையாடுதல், பாழாக்குதல். 
ravaged town, country, é&c., பழக 
சேரி, பாழ்ஈத்தம். 

Rav'ag-er, 8. பறிகாரன், கொள்ளைக்கா 
ரன், குறைக்காரன். 

Rave, v. n. அலட்டுதெல், பிதற்றுதல், பு 
லம்புதல். 

Rav'el, v. a. சக்கு ப்படுத்தல். 
to untwist, yA pss, சக்கெடுத்த 
ல், சிக்குக்குலைத்தல், சிக்கறுத்தல். 

Rav’ el, v.n. சிக்குதல்; குழப்பமாதல், 

அவிழ்தல், குலைதல். 
Rave'lin, s. வில்வளைவானகட்டுவேலை. 

Raven, 8. அண்டங்காகம், காகொலம். 
of the valley நீர்க்காக்கை, கடற்கா 
கம். 

Raven, 8. கொள்ளை, குறை. 
Rav'en, v. a. கொள்ளையிடுதல், பட்சத் 

தல், குறையாடுதல். 
Rav'en-er, 8. சொள்ளையிடுவோன. 
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Rav'en-ing, a. கொள்ளையிடுதிற, 
Rav’en-ous, a. த்த 4 

ar, இரைகவ்வுறெ. 
Rav’en-ous-ly, adv. பட்சக்குங்குண 

மாய், கொள்ளையியஙெகுணமாய். 
 Rav'en-ous-ness, 8. பட்சக்குங்குணம், 

குறையாடுங்குணம். 
Rav’er, 8. மூர்க்கன், பைத்தியன். 
Ra-vine’, s. கணவாய், வருவன் 

லைவாய்க்கால். 

Raving, s. Isom, பைத்தியப்பேச்சு. 
Raving, a. பிதற்றுதிற, பைத்தியப்பே 

ச்சுள்ள, கவஙெகோபமுள்ள. 

Raving-ly, adv. பைத்தியமாய், பித்த 
வெறியாய், பிதற்றாய். 

Rav'ish, v. a. கவர்தல், அபகரித்தல், ப 
றித்தல், குறையாடல். 
a woman, கற்பழித்தல், ஸ் ஸ்திரிசோர 
ம்பண்ணுதல், கற்புநிலைகுலேத்தல், ப 
ங்கப்படுத்தல். 
as enrapture, பரவசப்படுத்தல், வ 
கீளிப்பாக்குதல். 
to be ravished, vrனங்குலைதல், அவ 
மானப்படுதல். 

Rav'ish-er, s. sவர்பவன், கொள்ளையா 
டுவோன், மய்ச்குவோன்; கற்பழிப் 
போன், ஸ்திரிசோரன். 

Rav'ish-ing, s. கெொள்ளையாடுகை, கவர் 
வு; பலபந்தமாய்க்கற்பழிக்கை, பர 
வசமாக்குகை. 

Rav'ish-ing, a. பறிக்கிற, கற்பழிக்கிற, 
பரவசமாக்குறெ. 

Rav'ish-ing-ly, adv. பரவசமாய், மயக் 
கமாய், மருட்டாய். 

Rav'ish-ment, s. (as Ecstacy.) uwzae 

ம், மருள். 
violation of a female, கற்பழிப்பு. 

Raw, 4. பச்சையான, ஊரலான, புதிய, 

முதிராத, அலியாத, அப்பியாசமற்ற. 

boned, எலும்பிற்றசையற்ற. 

meat, பச்சையிறைச்சி 
silk, பட்டதொல். 

troops, அ௮ப்பியாசமற்றசேனை. 

as bleak, cold, குளிரான, கூதலான, 

சீதளமுள்ள. 

| Raw'ly, adv. பச்சையாய், சரவையாய்; 

அனப்பியாசமாய். 
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Raw'ness, 8s. wé@essoreow, Caan 
மை, அப்பி தின் 

Ray, 8. கதிர், காந்தி, இரணம், மரீ, 
Ray, v. a. கதிர்லீசுதல், இரணரேகையி 

O50, ஒளிவீசுதல்., 
Ray'less, a, s9foonrgs, இரணமற்ற்,. 

இருளான, வெளிச்சமற்ற. 
Rize, v. 4. தகர்த்தல், பெயர்த்தல், அழி 

த்தல், ETFUUDS SO. 
to be razed to the ground, தரைமட் 
டுந்தகர்தல், தரைமட்ட மாதல், சங்கா 
ரசமாதல், யாழாதல். 

Razor, 8. செளளக்கத்தி, செளரக்கத் 
தி, சவரகன்கத்தி. 

Ra’zure, s. (see Rasure.) தகர்ச்ச,பெ 

யர்ப்பு, அழிவு. 
Re-ab-sorb’, v. a. இரும்பு ganas: 
Re-ab-sorp'tion, 8. Sரும்பவுறிஞ்சுகை, 

திரும்பவி முங்குகை, | 
Réach, s. எல்லை, விசாரணை; நீட்கை. 

as power, தத்துவம், ஆளுகை. 
as an artifice, உபரயம், சூழ்ச்சம். 

Réach, v. a. எட்தெல், அளாவுதல், சே 
ருதல், அடைதல்,செல்லுதல், சார்தல். 
forth, கட்டுதல். 
to, எட்தெல்,தாவுதல், தொதெல், மு 
டிகுதல். 
to heaven, வரனத்தைஅளாவுதல். 
UP, எஃகுதல். 

Reach, v. n. Sense, ஊடுருவுதல், எட் 
டெல், பாய்தல், 
after, சதடலிஆராய்தல். 
to arrive at, பேரய்ச்சோ்தல். 
to vomit, (see Retch.) ஓக்காளித் 
தல், வாந்தித்தல். 

Re-act!, v. a. எதிர்தாக்குதல், மறுதலைப் 

படுத்தல், எதிருதைத்தல், அதைத்தல். 
Re-ac’tion, 8. அதைப்பு, எதிர்த்தாக்க 

ம், மறுதலைப்படகெகை. 

Read, v. a. வாசித்தல், படித்தல். 
distinctly, தீர்க்கமாய்வாரித்தல், அட் 
சரசுத்தியாய்வாசித்தல். 
to learn by observation, wL LL 

DSN, அனுமானித்தறிதல். 
Read, ௬. வாசிக்கப்பட்ட, படித்த, வா 

சித்த, அறிந்த. 
well read in history, சரித்திரத்தில்தே 
ர்க்த; புராணாப்மியாசமுள்ள. 
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Réad'a-ble, a. வரAக்கப்படத்தக்க, ௮ 
நியக்கூடிய. 

Reader, s. வrாசிப்போன், அகி 

த்தவன். 
Read'i-ly, adv. உடனே, சுறுக்காய், ௭ 

டுத்தாற்போல, உற்சாகமாய். 
Read'i-ness, 8. உற்சாகம், ஆயத்தம். 

by practice, கைப்பழக்கம், பயிற்சி. 
in speaking, சொல்வன்மை, வாக்கு 
வல்லபம், பேச்சுவல்லபம். 

Réad'ing,s5. வாசனை, வாசிப்பு, படிப்பு. 
as run of a passage, வrசகப்பொங்கு. 

Re-ad-journ’ , wa. நியயித்தகூட்டத் 
தைப் பின்னொருதினத்திற்கு நியமித்த 

ல், மறுபடியும்நிறுத்திவைத்தல். 
Re-ad-just’, v. a. இரும்பத்தர்த்தல், இரு 

ம்பஒழுங்குப்படுத்தல், £சர்ப்படுத்தல். 
Re-ad-mis'sion, s. மறுகாற்சேர்ப்பு, தி 

ரும்பச்சேர்க்கை. 
Re-ad-mit’, v. a. மறுபடியுஞ்சேர்த்துக் 

கொள்ளுதல், திரும்பவேற்றுக்கொள் 
ரூதல், மீளவுங்கூட்தெல். 

Re-ad-mit'tance, 8. இரும்பச்சேர்க்கை, 
மறுபடியுஞ்சேர்த்துக்கொள்ளுகை. 

Read'y, 4. உற்சாகமான, ஆயத்தமுள்ள, 
எத்தனமான,மனமான,சவரணையான 

money, கைப்பணம், உரொக்கம். 
payment, கைச்சம்பளம்,கைப்பணம். 
writer, தீர்க்தஎழுத்துக்காரன். 
to be ready, ஆயத்தமாயிருத்தல்; எத் 
தனப்படுதெல். 
to make ready, ஏத்தனம்பண்ணுதவ், 
சேகரித்தல், சம்பாதித்தல், 
to be ready for, வரவுபார்த்தல், காத் 

திருத்தல், ஆயத்தமாதல். 
Re-af-firm'ance, 3. wvறுபடியுமுறுதிப் 

படத்துகை. 

Real, 4. உள்ள, மெய்யான, உண்மை 

யான, சுபாவமான, சத்தியமான. 

intention, உட்கருத்து, அபிப்பிராய 
ம், தீர்மானம், நியமம். 
price, இட்விலை, உள்ளவிலை, சரிவி 
லை, சுயவிலை; பெறும்விலை. 

or pretended, நிசமானஅல்லதுமார் 

சமான, 'உண்மையானஅ௮அல்லதுமாய 

மான, சத்தியஅல்லதுபொய்வேஷ. 

Re-al'i-ty, 5. கிச்சயம், சத்தியம், சுபா 

பம், உண்மை, உள்ளது. . 
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Re-al-i-za'tion, s. உண்மைப்படுத்து 
- கை, அனுபவிக்கை, உற்றறிகை. 
Ré'al-ize, v.4. உண்மைப்படுத்துதல், 

உரூபித்தல், அனுபவித்தல். 
Re'al-ly, adv. உள்ளபடி, உண்மையா 

ய், மெய்யாய், eon, சத்தியமாய். 
Realm, s. இராச்சியம். 

Re'al-ty, s. (see Reality.) அசையாநி 
லையுள்ளது, நிச்சயம், சத்தியம். 

Réam, 8. 40 தாள்கொண்டகடதொசூிக் 
கட், ௨௫ தஸ்தாக்கட்டு, 

Re-an'i-mate, v. a. இரும்பஉயிர்ப்பித்த 
ல், பிழைப்பூட்தெல், பிழைப்பித்தல். 

Re-an-i-ma'tion, 8. திரும்பஉயிர்ப்பிக் 
கை, பிழைப்பூட்டகை, தைரியப்படு 
தீதுகை, செளிவிப்பு. 

Re-an-nex’, v. a. மறுபடியுஞ்சேர்த்தல், 
wong. 09 Rear 58 திரும்பச்சேர்த்த 
ல், மறுபடியிசைத்தல். 

Reap, va. அரிதல், வெட்டுதல், அறுத் 
தல். 
profit, &c., பலனடைதல், பயனனு 
பவித்தல், பிரயோசனமடைதல். 

Réap’er, 8. அரிவெட்டுநெறவன், பலன 
னுபவிப்போன், சேர்க்கெறவன். 

Re-ap-péar’, v. n. இரும்பவுங்காணப்ப 
டுதல், மறுபடிதோற்றுதல். 

Re-~ap-péar'ance, 8. 
கை, திரும்பக்காணப்படுகை. 

Re-ap-ply', ».4. இரும்பக்கேட்குதல், 
மறுபடிகேட்குதல். 
in medicine, மvறுபடிபூசுதல். 

Re-ap-point’, v. a. மறுபடிநியமித்தல். 
Rear, s. பின், பின்பக்கம், பின்புறம். 

guard, பிற்காவற்படை. 
rank, பிற்பவுஞ்சு, பிற்படை. 
ward, பின்னணி, பிற்படை, பிற்கா 
வல். 

of an army, பின்னணி, பின்படை, 
பின்தண்டி, 
at the end, sw க்கூழை. 

Rear, 9. 4. உயர்த்துதல், போஷித்தல்,; 
கற்பித்தல். 
a child, tree, &c., வளர்த்தல், நியிர் 
த்தல். 
a person, ஆட்படுத்துதல், நிமிர்த்து 

தல், தேற்றுதல். 
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Réar-ad'mi-ral, s. பேரர்க்கப்பலின்மூ 
ன்றாந்களகத்தன். 

Re-as-cend’, v. n. மறுபடியுமேறுதல், 
திரும்பவேறுதல். 

Re-as-cen’sion, மறுகாலேறுகை,ம 
Re-as-cent’, ‘ அகாலெழும்பு 

கை, திரும்பவேறுகை, Saar» 
கை, மீண்டெழும்புகை. 

Réa'son, 8. நியாயம், ஏது, முகாந்தரம், 
காரணம், நிமித்தம். 

mental, புத்தி, அறிவு; யூகம், யுத்தி. 
as data, அனுமானம். 
as held or urged, Yu, முகாந்திரம், 
as right, 69), நியாயம். 
as final cause, sகWமைக்காரணம். 

Réa'son, 0. 4. y@sso, நியாயமுத்தரி 
த்தல், விசாரித்தல், சோதித்தல், நியா 
யஞ்சொல்லுதல், தருக்கித்தல். 

Réa’son-a-ble, a, நியாயமான, நியாய 
முள்ள, நீதியான, சரியான. 
answer, போதியமறுமொழி, நல்லம 
அமொழி, விவேகமான உத்தரம். 
moderate, sராசியான. 

person, நியரயவான், நீதிவான். 
proceeding, நியாயமானகாரியம். 
question, sல்லகேள்வி, நியாயமான 
கேள்வி, போதியவினா. 

Réa'son-a-ble-ness, 8. புத்தி, நியரயம், 
நீதி, நெறி, யூத்தன்மை, ஈரொு, 
சகாயம், ஏற்றதன்மை. 

Réa'son-a-bly, adv. Aயாயப்படி. 
Réa’son-er, 8. நியராயதுரந்தரன், தருக்க 

சாலி, தார்க்கிகன. 
Réa'son-ing, 8. நியாயம்விளங்கு ம்வித் 

தை, நியாயசாத்திரம், நியாயத்தொட 
ர்ச்சி, நியாயத்தோரணி. 

Réa'son-less, a. நியாயமற்ற, நீதமில் 
லாத, ஒழுங்கற்ற, தப்பிதமான. 

Re-as-sem’ble, v. a. மvறுபடியுங்கூடிவ 
ரச்செய்தல். 

Re-as-sem'ble, v.n. oguly யுங்கூடுதல். 
Re-as-sert!, v. a. திருப்பிச்சொல்லுத 

ல், மேலுங்கூறல். 
Re-as-stme’, v. a. தரும்பக்கையிடுதல், 

திரும்பச்செய்துவருதல். 
Re-as-sump'tion, s மgகாற்கையிடு 

கை, திரும்பச்செய்கை. 
Re-as-str’ance, 5. wgப QNAிச்சயிக்கை. 
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Re-as-stire’, v. a. தேற்றுதல், திடப்படு 
த்துதல், மதுபடியுந்தெருட்டெல். 

Re-at-tempt', v. a. மறுகால் முயலுதல், 
திரும்பச்செய்யத்துணிதல். 

Re-bap- tize’, v.a. மறுபடிஞானஸ்நா 
னம்பண்ணுதல். 

Re-bate’, s. ஒர்வகைத்தளவரிசைக்கல். 

mortar pounder, சாந்துலக்கை. 
Re-bate’, v. a. மழுக்கல், மொட்டையா 

க்கல், கூர்கெடுத்தல். ~ 

Re-bate'ment,s. தணிக்கை, குறைக்கை. 

Reb'el, 5. கலகக்காரன், புரளிக்காரன், 
அதிகாரவிரோதி, இராசவிரோதி, 

Re-bel’, v. n. sகலகம்பண்ணுதல், புரளி 
பண்ணுதல், விபரீதஞ்செய்தல். 

Reb'el, a. கலகம்பண்ணுதிற, இராச்ிி 
யவிரோதம்பண்ணுதிற, 

Re-bell'ion, s. கலகம், குழப்பம், அரோ 
கம், ஊர்ப்புரளி, அடங்காமை, முரு 
ட்டாட்டம், இராச்சயவிரோதம். 

Re-bell’ious, a. sலகமுள்ள, முரண்டுத் 
தனமுள்ள, தழ்ப்படியாத. 
province, அடlங்காப்பற்று. 

Re-bell'ious-ly, adv. அடங்காமையாய், © 
அடிப்படாமையாய், கலகமாய். 

Re-bell’'ious-ness, s. ஏடlங்காமை, கல 

கத்தன்மை, இராச்சியவிரோதம். 
_ Re-bound!, s. ஏதிர்த்தாக்கு,; அதைப்பு, 

தெறிப்பு, உதைப்பு. 

Re-bound’, ». 4. உதைத்தல், அதைத்த 
ல், எஃகுதல், எதிர்த்தாக்குதல். 

Re-bound’, v. n. தெறித்தல், பின்னிடெ 

ல், HOTTA, பாய்தல். 
as a strained lute, &c., சுண்டுதல், 

விசைத்தல், வவித்தல், தெறித்தல். 
Re-bound'ing, 8. a உதை, தா 

க்கம், தெறிப்பு. 

Re-buff’, 8. தடுப்பு, தடை, அதைப்பு, 
எதிருதைப்பு, எதிர்த்தாக்கம். 
refusal, மறுதலிப்பு. 

Re-buff’, v. a. தடுத்தல், Com ௮ 

தைத்தல், எதிர்தாக்கல். 
to refusal, மறுதலித்தல். 

Re-build’, ». a. இரும்பக்கட்தெல், ம 
அபடியுங்கட்டதெல். | 

Re-build’er, s. பழுதுபார்ப்போன்; AG 
ம்பக்கட்டுவொன். 
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Re-bike’, s. YE, கொடுஞ்சொல், 
வாக்குத்தண்டம், உனுக்கு; உங்கார 
ம், கண்டிதம், பயமுறுத்துகை. 

Re-bike', v. a. sகண்டித்தல், அதட்டெ 
ல், கடிக்துமொன்ற்றதல் ; உறுக்குதல், 

 பயமுறுத்துதல், உதம்புதல். 
Re-bike'ful-ly, adv. வரக்குத்தண்டமா 

“ய்; கண்டிதமாய், உறுக்கி 
Re-bik'er, 8. உறுக்குவோன், வாக்குத் 

தீண்ட மிடுவோன், கடிந்துகொள்பவ 
ன், கண்டிதஞ்செய்வோன். 

Ré'bus, 8. விடுகதை,கொடி,, யி பொலை. 
in heraldry, வlிருதgுச்சத்திரம். 

Re-but', v. a. தடுத்தல், அதைத்தல், எதி. 
ர்தாக்குதல், உதைத்தல், 

Re-but'ter, 8. ஏதிர்தாக்குவோன், பிரதி 
வரதிகொடுக்கும்உத்தரம். 

Re-call’, s. Sரும்பஅழைக்கை. 
Re-call’, v. a. தரும்பஅழைத்தல்., 

to mind, ஞாபகப்படுத்தல், நினைப்பூ 
ட்டதெல், நினைத்துப்பார்த்தல். 
a decree, அழித்தல். 

Re-cant’, v. 4. பரிகரித்தல், திர்மானத் 
தையழித்தல், வாக்குப்பிசகுதல், மறு 
தவித்தல், மாறுகொளக்கூறல், FEED 
பமழித்தல், பிரதிக்கனையழித்தல். 

Re-can-ta'tion, s. பரிகரிப்பு, வாக்குப் 
பிசகு; மறுதலை, பக்கமாறுகை. 

Re-cant'er, 8. பரிகரிப்போன், வாக்கு 
ப்பிசகி, மறுதலைகாரன். 

Re-ca- -pit ineliite, 0.4. திருப்பி ச்சொல் 
லுதல், தொகுத்துரைத்தல், பொழிப் 
பாய்ச்சொல்லுதல். 

Re-ca-pit-u-la/tion, 8. தொகுத்துரை, 
தொசைப்பொருள், பொழிப்புரை. 

Re-ca-pit’u-la-to-ry, 4. Aரும்பச்சொல் 
லுறெ, தொகுத்துரைக்றெ, பொழிப் 
பாயுரைக்கிற, பொழிப்புரையான. 

Re-cap’tion, 8. மறபடியும்பிடித்தல்; தி 
ரும்பப்பறித்தல். 

Re-cap’tor, 8. மறுபடிபிடிப்போன்; தி 
ரும்பப்பந்தயம்வெல்லுவோன், மீட் 
போன். 

Re-cap'ture, 8. இறும்பப்விஜத்குக்கொ 
ள்ளுகை, மீட்கை. 

Re-cist, v. a. திரும்பளஎறிதல், . மறுபடி 
எறிதல், இிரும்பக்கணக்குப்பார்த்தல். 

| inamould, இரும்பஉருக்கிவார்த்தல். 
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Re-céde', v. n. விலகுதல், SarehOsa, 

ஒஅங்குதல், ஒற்றிப்போதல், FIGS 
ல், பிரிதல், பிந்துதல், பின்வாங்குத 
ல், பின்னேக்குதல், WED NE SH. 

Re-céipt’, பற்றுச்சீட்டு, பற்றுச்சட் 
Re-céi't, ர ல்க என ன் 

வரவு, பற்று, பற்றுமதி, வரத்து, வரு 
கை, வருமானம், செலவட்டவணை. 
and disbursement, வரவுசெலவு, பற் 
அவரவு. 
as prescription, மருக்துமுறை, 

Re-céipt', v. a. பற்றுச் ட்டுவாங்குதல். 
Re-céiv'a-ble, a. ஏற்கத்தகக், பெறத்த 

க்க, “so 
Re-céiv'a-ble-ness, s. ஏற்றுக்கொள்ளப் 

படுந்தன்மை, பக்குவம், தகுதி. 
Re-céive', v. a. ஏற்றுக்கொள்ளுதல், ஓ 

ப்புக்கொள்சல், ரெடித்தல், கைக் 
கொள்ளுதல், வாங்குதல், பெறுதல், 
அடைதல். 
advice, புத்திகேட்டல். 
duty, தர்வையெடுத்தல், சுங்கம்வாங் 
குதல், ஆயம்வாங்கல். 
an opinion, &c., ஏற்றுக்கொள்ளுத 

ல், அங்கிகரித்தல், அனுசரித்தல், பி 
டித்தல், சாதித்தல். 
payment, பற்றிக்கொள்ளுதல். 
as a servant or devotee, ஆட்சகொள் 
CHEV, அடிமைக்கொள்ளுதல். 
into society, கூட்டுதல், சேர்த்தல், ௮ 
COTE FOV» 
witness or evidence, eget 
ல், ஒப்பனைவிளங்கல். 

Re-céiv'er, s. வரங்குபவன், வாங்கு 
வது. 
of duties, தர்வைவாங்கு பவன், தண் 
டற்காரன், ஆயக்காரன். 

Ré'cen-cy, s. grgerw, புதினம், புது 
மை, நவம். 

Re-cen'sion, 8. சோதிச்கை, கணக்கிடு 
கை, கணிக்கை. 

Recent, a. sஈவமான, புது, புதிய. 
Re'cent-ly, adv. புதுக்க, இச்செலவு, பு 

திதாய், நவமாய். 
Re'cent-ness, s. நூதனம், புதுமை, நலம். 
Re-cep'ta-cle, s. HO, உறை, குழி, சே 

மஸ்தானம், சொல்வ கொள்ளும் 
தானம், பண்டப்பை.. 
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Re-cep-ti-bil’i-ty, s.  வாங்குந்தன்மை, 
ஏற்கு்தன்மை, கொள்ளுந்தன்மை. 

Re-cep'tion, s. ஏற்கை, கைப்பற்றுகை, 
விருந்தோம்பல், பற்று, அங்£கரிப்பு. 

Re-cep'tive, a. ஏற்றுக்கொள்ளப்படத் 
தக்க, அங்கேரிக்கத்தக்க. 

Re-cess', 8. ஒதுக்கிடம், ஒடுக்கம், மு 
சிப்பு. 

of the sea, Gடா, அறை, முடுக்கு. 
as recreation, இடையாற்றி, விட்டா 

த்தி, இளைப்பாற்நி, விதலை, . முடிப் 
பாற்றி... 

Re-cess'ion, s. வlிட்டுவிடுகை. 
Re-chérge', v. a. தரும்பக்குற்றஞ்சாற் 

அதல். 
a gun, திரும்பத்தாணித்தல். 
in War, மறுபடியும்பகைவர்மேற்செ 
ல்லுதல், மறுபடியுமெதிரூன்றல். 

Re-choose’, ». a. Aரும்பத்தெரிதல். 
Rec'i-pe, 8. பிடகபத்திரிகை, மருந்துப் 
பட்டோலை, சரக்குப்பட்டோலை. 

Re-cip'i-ent; s. கொள்வோன், கொள்ளு 
வது, ஏற்போன், அங்தீகரிப்போன். 

Re-cip'i-ent, a. கொள்ளுகிற, ஏற்றெ. 
Re-cip'ro-cal, a. இணைக்கிணையான, பி 

ரதிகிருத்தியமுள்ள, விலோம. 
abuse, பிரதிறிந்தை, 

~ quantities, aலிலோமராசி. 
ratios, விலோமவிதிதம். 
terms, லிலோமாங்கம், விலோமவுறு 
ப்பு. 
as mental, அன்னியோன்னியமான. 

Re-cip'ro-cal-ly, adv. இணைக்கிணையா . 
ய், அன்னியோன்னியமாய், மாநிமா 

றி, கொண்டாட்டமாய். 
Re-cip'ro-cal-ness, s. அன்னியோன்னி 

யம், மாறிமாறிவருகை. 
Re-cip'ro-cate, v. a. அன்னியோன்னி 

யமாய்£டத்துதல், மாறிமாறிச்செய் 
தல், பிரதிமாற்றுச்செய்தல். 
affection, அன்புகலத்தல், உறவுகொ 
ண்டாடுதல். 

Re-cip-ro-ca/tion, 8. ஏன்புகலக்குகை, 
பிரதிநருத்தியம்,; சரிக்குச்சரிகட் 
கை. 

Rec-i-proc/i-ty, s. ஏன்னியோன்னியப 
ரிமாற்றம், கொண்டாட்டம், சரிக்கு 
சசரிசெய்தல். 
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Re-ci'sion,s. சேதிக்கை, வெட்டு்க 
Re-cit'al, s. விருத்தாந்தமுரைக்கை, ஓ 
அகை, பாட்ஞ்சொல்லுகை, கற்றுக் 
கொடுக்கை, 

Re-ci-ta’tion, s. சங்கதிசொல்லுகை, பா 
டஞ்சொல்லுகை, உச்சாரணம், உச் 
சரிப்பு- 

Rec-i-a-tive!, &. சாரதமரய்ப்படிக்கிற், 
Rec-i-ta-tive’, s. sாம்டுக்கவி, வினோத 

கவி. " 
joyful, வாழ்த்து, பல்லாண்டு, 
mournful, ஒப்பாரி, பிரலாபகவி, 

Re-cite’, ». a. சொல்லுதல், உச்சரித்த 
ல், வருத்தமானஞ்சொல்லுதல், 
a lesson, பாடஞ்சொல்லுதல், பாட 
மொப்பித்தல், ஓதுதல், சொல்லுதல், 
படித்தல். 

incantations, forms of prayers, &c., 
உச்சரித்தல், ஓதுதல், செபித்தல், மந் 

திரித்தல். 
Re-cit’er, s. சொல்லுவோன், உச்சிப் 

போன், ஒதுவோன். 
Reck'less, a. துணிவுள்ள, வீரமுள்ள, 

a reckless person, எண்ணாதவன், $7 
ணிகரன், சுத்தலீரன். 

Reck'less-ness, 5. அசட்டை, எண்ணா 
மை, எழுந்தமானம், ICM SI wd. 

Reck’on, 0. கணக்கிடுதல், அளவிடுதல், 
எண்ணுதல், விலையிடுதல், கணித்தல், 

மதித்தல், 
Reck'on-er, 8. sணக்கன. 
Reck'on-ing, s. கணக்கு, எண்ணம், ம 

திப்பு, கணிதம். 
in navigation, sகய்பலோட்டங்கணி 

தீதல். 
Re-claim’,». a. குணப்படுத்துதல், £ீர்ப்ப 

டுத்துதல், வசப்படதெதுதல்,பழக்குதல், 
as demand again, தரும்பக்கேட்டல். 

Re-claim'a-ble, a. கணப்படதுதீக்க, ப 
ழகத்தக்க, வசப்படத்தக்க, சீர்ப்பட 
SHOW, 

Rec-li-na'tion, s. சரிவு, சாய்மானம், 
Re-cline’, 0.4. zரய்த்தல், சார்த்துதல், 

ஒருச்சாய்த்தல் , சரித்தல், 
Re-cline’, ». n. சரய்தல், சாருதல், ஒரு 

ச்சாய்தல், சரிதல். 
Re-clin'ing, s. சரிவு, சாய்வு, சாய்மா 

னம், ஒருச்சரிவு. 
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Re-close’, ». a. திரும்பச்சார்த்துதல், தி 
ரும்ப மூடுதல். 

Recluse’, &. தறவோன், துறந்தோன்; 
SS, வர்னப்பிர்த்தி, சர்மியாரி, a 
கீர்ங்ி, wianA, நீத்தோன். 

Re=clise', a. துற்வியான, வனவாசியா 
ன, தனித்த, சீந்நறியாயொன. 

Re-cliise’ly, adv. தனிமையாய், அறவி 
யாய், எகாந்தமாய். 

Re-cliise'ness, s. தனிமை, வகாங்கம், 
Re-cli'sion, 8. தீனித்திருக்கை, தறந்தி 

ருக்கை, 
Re=clii’sive, @. தனித்திருக்க, 
Rec-ogsni'tion, s. அறிவிப்பு, வெளிப் 

ப்டுத்துகை, Bear cy ans plea நினைப் 
Lg Deng. 

Re-cog'ni-tor, s. sகநிவருளொருவன். 
Re-cog’ni-zance, 3. அறிவிக்கை, அறி 

விப்பு, ஒர்முறி. 
inlaw, ஒம்பாட்டுப்பத்திரம், அறிக் 
கையீட்டுப்பத்திரம். 

Re'cog=nize, v. a. அறிதல், காணுதல், 
ஒத்துக்கொள்ளுதல், மட்டுக்கட்டெல். 
as review, _இகும்பப்பார்த்தல், திரும் 
ப ஆராய்தல். 

one by his voice, பதறுது 

தல், G7 லறிதல். ல் 

Re-coil’, 5. உதைப்பு, தடுப்பு, தாச்கம், 
அதைப்பு; எதிர்ப்பு. 

Re-coil’, v. n. உதைதல், தெறித்தல், ௮ 

தைத்தல். 
from, கூசுதல், சருங்குதீல், பின்னி 
SO, காணுதல், பின்வாங்குதல். 
upon, பின்னுதைத்தல், பின்னேதாக் 
குதல், பின்தாக்குதல். 

Re-coil’ing, s. அதைப்பு, பின்னிடகை, 
ஏக்கம், கூச்சம், 

Re-coil’ing-ly, adv. அதைப்பாய், பின் 
னிட்டு, கூச்சமாய், 

Re-coin’, ». a. மறுபடியுங்காசடி த்தல், 
திரும்பக்கம்பட்டமடித்தல், 

Re-coin’age, 8. திரும்பக்கம்பட்டமடி 
க்கை. 

Rec-ol-lect’,v. a. மறுபடியுஞுசேர்த்தல். 
applied to the mind, Gரபகம்பண்ணு 
தல், நினைவுகூருதல், நினைவுகொள்ளு 
தல். 

Rec-ol-lec'tion,s, vறுப।யுஞுசேர்க்கை, 
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appliedto the mind, Aினைவுகூருகை, 
ஞாபகம், ஞாபகப்படுத்துந்தத்துவம். 

Re-com-bine’, v. a. Aரும்பஇணைத்தல், 
திரும்பக்கூட்டெல். 

Re-com-mence’, v. a. புதிதாய்த்தொட 
ங்குதல், திரும்பஆரம்பித்தல். 

Rec-om-mend’, ». a. ஒப்படைத்தல், ஓ | 

ப்பித்தல், புகழ்ந்தொப்புவித்தல், பா | 
ராட்டுதல், புகழ்தல், மெய்ச்சுதல். 

Rec-om-mend’a-ble, a. புகழப்படத்தகி 

- ௧, விதக்துகொள்ளப்படத்தக்க. 
Rec-om-mend-a'tion, s. புகழ்ந்தொப்பு | 

விக்கை, நிட்கருட்பத்திரிகை, புகழ் 
சசிக்கடதொரி, பாராட்டு, புகழ்ச்சி, 

Rec-om-mend'a-to-ry, 4. புகழப்படத் 
தக்க, விதக்கத்தக்க. 

 Rec-om-mend’er, s. புகwமுவோன், நற் 
சாட்சிகொடுப்பவன். 

Re-com=mis’sion, 8. wmuig wie HL m7 
தீதுகை, திரும்பக்கட்டளையிடல். 

Re-com-mit’, v. a. மறுயடியுமொப்ப 
டைத்தல், திரும்பக்கொடுத்தல்., 

Rec'om-pense, s. கைமாறு, ஈடு, பிரதி 
— யுபகாரம்) பதிலுபகாரம். 
Rec’om-pense,».a. ஈடுசெலுத்துதல், பி 

ரதிசெய்தல், ஒத்துக்கொடுத்தல், NE 
கட்டல், கைமாறுசெய்தல். 

~ Re-com-pose’, v. a. தருப்பிக்சோத்தல் , 

புதிதாக்குதல், புதிதாய்த்திருத்திச்செ 
ய்தல், பெயர்த்தெமுதுதல். 

Roc-on-cil/a-ble, a. ஒஓப்புரவாக்கக்கூ 
டிய, சமாதானமாக்கக்கூடிய. 

Rec-on-cil'a-ble-ness, s. Qஇராசியாகுந்த 
ன்மை, ஒப்புரவாகுந்தன்மை. 

Rec-on-cile’, ». a. ஒய்புரவாக்குதல், உ 
றவர்க்குதல், இணக்குதல், இராச 
ண்ணல்; ஒருமைப்படுத்துதல், சமா 
தானப்படுததுதல், ஜக்கப்படுத்துதல்., 
to become reconciled, உறவாகுதல், 

' இணங்குதல், ஒருப்பதெல், கூதெ 
ல், சமாதானப்படுதல். 

Rec-on-cile'ment, s. ஒப்புரலாக்குகை. 
Rec-on-cil'er, 5. ஒப்புரவாக்குவோன், 

சந்திசெய்வோன், நடுவன், மத்திய 
NSO, சமகட்சிக்காரன். 

Rec-on-cil-i-a'tion, s. இணக்கம், இரா 
A, சந்திசெய்கை, ஒப்புரவாக்குகை, 
உறவாக்குகை. 
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in scripture, பிராயச்சித்தம், பாவ்ஙி 
வாரணம. 

Rec-on-cil'i-a-to-ry, a. இணக்குகறெ; இ 
ராசிப்படுத்துதற, ஐகச்கப்படுத்துறை. 

Rec’on-dite, a. மறைபொருளான, இர 
கசிய, அந்தரங்கமான, ஆழியசருத்து 
ள்ள; கருகலான. 

Re-con-duct’, v. a. இரும்பஈடத்துதல். 
a, CR FIASO; Cen 

“ த்தல், விசாரித் 
தல், see ee, சவபொர்த்தல், 

அடிப்பார்த்தல், அருப்பிடித்தல். 
Re-con-noi'ter-ing, a. உசாவுறெ, சோ 

திக்கிற, வேவுபார்க்நிற, 
vessel, sரவற்கப்பல். 

Re-con'quer, v. a, மறுபடிவெல்லுதல். 
Re-con-sid’er, ». a. இரும்பத்திரும்பத் 

தியானித்தல், திரும்ப ச்சிந்தித்தல். 
Re-con-sid-er-a'tion, s. அழுத்தியமுத்தி 

ப்பார்க்கை, இரும்பயோிக்ை. 
Re-con-vey’, na. தஇரும்பக்கொண்டு 

போதல், 

Rec'ord, s. குறிப்பு, ஞாபகவெழுத்து, 

ர்வ, சரித்திரம், புத்தகம். 
Re-cord’, v. a. எழுதிவைத்தல், குறித்து 

வைத்தல், சேர்த்தல், பதித்தல். 
a decision, award, &c., தீர்ப்பெழு 
அதல், அணிவெழுதல். 

Re-cord’er, 5. எழுத்துக்காரன், இலேக 
கன், கணக்கன், அதிகாரகத்தன். 

Re-count’, v. a. விபரித்தல், சொல்லுத 
ல், சுட்டிச்சொல்லுதல்,  திரும்பக்க 
ணக்கிடதெல். 

Re-count'ment, s. விபரிக்கை, திரும்ப 
க்கணக்டுிகை, [ம். 

Re-course’,s.வநிவகை,தஞ்சம்,புகவிட 
to have recourse to, அடைதல், 9 
தீதல், புகுதல், வழிவகைபிடித்தல். 

Re-cov'er, ». a. Fர்ப்படுத்துதல், திரும் 
பலடைதல். 
arrears, பிலுவையறவிடதல், சொச்ச 
மறவிடுதல், பாக்கிதண்டல். 
debts, &c., sl ன்அறவிடுதல், தண் 
Ase. 
property, &c., மிட்குதல். 
one from sickness, Gணமாக்குதல், 
சொஸ்தமாக்குதல், மிழைப்பித்சல்,மீ 
ட்டல், சகப்படுத்தல். : 
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from sinking, கைதூக்குதல், கைதா 
ங்குதல், எடுத்தல். 

Re-cov’er, v. n. குணப்படதெல், குணமா 
குதல், சொஸ்தமாகுதல். 
from fainting, sesைதேறுதல், களைதெ 
ளிதல், சோசர்தர்தல். 
from sickness, சகமாகுதல்; 
ப்பதெல், மீளுதல். 
as vegetables, &., தழைத்தல், உயிர் 

த்தல், உய்தல். . 
Re-cév'er-a-ble, a. Qரும்பஅடையத்த 

க்க, மீட்கப்படக்கூடிய. 

Re-cov/er-y, 8. தழைவு; பிழைப்பு, தளி 
fu, சுகம், சொஸ்தம், மறுபடிசர்ப் 
படுகை, குணப்பாடி. 
in circumstances, தலைநிமிர்ச்ி, த 
ழைப்பு, செழிப்பு. 

Rec're-ant, s. இளநெஞ்சன்,எஏழையன். 
Rec’re-ant, a. பெண்டன்மையுள்ள, இ 

ளநெஞ்சுள்ள; தோற்றெ, தைரியவீ 

னமான, பொய்யான. 
as apostate, பதிதமான, சமயாசாரந் 
தவறின, பாதித்தியமான. 

Ré-cre-ate’, v.4. தஇரும்பச்சிருட்டித்த 
ல், மறுகாற்படைத்தல். 

Rec're-ate, v. a. இளைப்பாற்றுதல், பிரி 

யப்படுத்துதல், உயிர்ப்பித்தல். 

Rec're-ate, v. n. பரரக்குப்பண்ணுதல், 

பொழுதுபோக்கல், இளைப்பாறுதல். 

Rec-re-a’tion, 8. இளைப்பாற்றி, பொழு 
அபோக்கு, த் 

Ré-cre-a'tion, AGousAGe ps 
கை, i ag AE 

Rec-re-a'tive, a. இளைப்பாற்றுறெ, ஆற் 
றித்தேற்றுறெ, பொழுதுபோக்குறெ, 

Rec’re-a-tive-ness, 8. முசிப்பாற்று 
கை, இளைப்பாறுகை. 

Rec're-ment, 8. Qடi்Lம், நுரை, களிம் 

பு; கறை, மலினம். 
Rec-re-ment'al, a. sளிம்புள்ள, கறை 

யுள்ள, கட்டம்பிடித்த. 
Rec-re-men-ti'tial, கிட்டமுள்ள;, 

Rec-re-men-ti'tious, ~ & கறையுள்ள. 

Re-crim’in-ate, v. 4. கGுற்றஞசாட்டின 
வனைக்குற்றத்துக்குள்ளாக்கல். 

Re-crim-in-a'tion, 8. குற்றஞசாட்டின 
வன்பேரிற்குற்றஞ்சாட்டுகை. 
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Re-crim’in-a-tive, சரிக்குச்சரி கு 
Re-crim'in-a-to-ry, 5 ‘ ற்றத்துக்ககப்ப 

டுத்துறெ, 
Re-crim’in-a-tor, §. சரிக்குச்சரிகுற்ற 

ஞ்சாட்டவோன். 
Re-cross’, v. 4. இரும்பக்கடத்தல். 
Re-criit, 5. யுத்தசேனைக்குப்புதிதாய்ச் 

சேர்ந்தவன். 
Re-eriit’, v. a. புதுப்பித்தல், குறைஙிர 

ப்புதல், நிறைத்தல். 
soldiers, சனஞ்சேர்த்தல், படைசேர் 
த்தல், யுத்தவீரரைச்சேர்த்தல். 
strength, பெலனுறுத்தல், பலப்படுத் 
தல், வலிமையாக்குதல். 

Recta an-gle, 8. தீர்க்கசதுரம், Some 

அரம். 
Rect-an'gu-lar, a. தர்க்கசதுரமான. 
Rect-an‘gu-lar-ly, adv. தி் 

ம், தீர்ச்ச௪துரமாய். 
Rec’ti-fa-ble, a. ஒர்ப்பதெதப்படத்தக் 

க, திருத்தமாக்கத்தக்க. 
Rec-ti-fi-ca’tion, 3. இருத்தமாக்குகை, 

ராக்குகை, ஒழுங்கு ப்படுத்துகை. 
in chemistry, yl மிடுகை. 

Rec'ti-fi-er, s. ட்சகன், இருத்துவோ 
ன், புடமிடுவோன். 
an instrument, இசைவமுத்திருத்து 
மோர்கருவி, சஞ்சோதகம். 

Rec'ti-fy, v. a. இருத்துதல், இணக்குத 
ல், குணப்படுத்துதல், சீர்ப்படுத்துத 
ல், சரிக்கட்டெல், திட்ட ம்பண்ணுத 
ல், ரேர்கட்தெல், ஒழுங்குப்படுத்தல். 

in chemistry, yAWOsa, சத்தம்ப் 
ண்ணுதல். 
a crooked thing, வளைவுநிமிர்த்தல், 

குணக்கெடுத்தல். 
the globe, கொளநிதானம்பண்ணல். 

Ree-ti-lin‘e-al, நேரான, நேர்மை 

Rec-ti-lin’e-ar, ¢ யுள்ள. 
Rec-ti-lin’e-al-ly, adv. நேராக, நேராய், 

செவ்வே, நிறுதிட்டமாய். 
Rec'ti-tude, s. இணக்கம், செப்பம், தி 

ருத்தம், நிதார்த்தம், நிதானம், சமம், 
moral, நல்லொழுக்கம், யதார்த்தம், 
சுத்தநெறி, சன்மார்க்கஒழுங்கு. 

Rec'tor, s. ஆளுகைகாரன், C@senr9u 

இ, மடாதிபன், ஓர்சேகரத்தைவிசாரி 

க்குங்குரு. 
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of a college, sமகாதிபதி, கழகதேசி 
கன், பள்ளிக்கூடத்தலைவன். 

Rec’tor-al, நாடாதிபதிக்குட்பட் 
rr a. “a . Rec-t6'ri-al, ‘ ட, குருவாட்சிக்குட் | 

பட்ட, குருசேகரத்திலுட்பட்ட. 
Rec'tor-ate, sf ஆளுகைத்தெழி ல்; 
Rec'tor-ship, ” தேசாதிபதித்துவம், 

குருவதிகாரம். 
Rec'to-ry, s. சொவிலுமதற்குச்சேர்க்த 

வைகளும், SHaAAML_A, கோவிற்கா 
ணி, குருவாசம்பண்ணும்வீடு, கோ 
வில்வருமானம், கோவில்மானியம். 

Rectum, s. கரிக்குடர், மலக்குடர், ம 
லவாசயம. 

Re-cumb’, ». 2. படுத்தல், சரிதல், சாய் 
தல், சயனித்தல். 

Re-cum'bence, 

Re-cum'ben-cy, ¢ 
ளைப்பாற்றி. 

Re-cum’bent, a. சரிவுள்ள, சாய்ந்த, ௪ 

Nes, படுத்த; சயனித்த. q 
as lying, படுக்கிற, சயனிக்றெ. 

Re-cii per-a-tive, குணப்படுகிற, 
Re-cl'per-a-to-ry, சீர்ப்புறெ, ௪ 

. கப்படுநற, சொஸ்தமாகதிற, மீட்கக் 
கூடிய. 

Re-cur’, 1. ௩. இரும்பநினைவுகூருதல், 
நினைவில்வருதல். | 
to have recourse, புகுதல், அடைதல். | 

Re-cur'rence, ! பூருவகொள்கைக் 

Re-cur'ren-Cy, e குத்திரும்புகை, த 
ரும்புகை, கடைய்பிடி. 

Re-cur'rent, காலத்துக்குக்காலஞ 
Re-cur'ring, $ 2 சம்பவிக்கிற, முறை | 

க்குமுறைவருறெ, சுற்றிச்சுற்றிவரு 
ற, இரும்பத்திரும்பவருறை. 

Re-eurv’ate, v. a. பின்னாகவளைத்தல். 
Re-cur-va’tion, ; 
Re-curv’i-ty, = ‘ வைன், 
Re-curve’, v. n. பின்னாகவளைதல். 
Re-ci’'san-cy, ஒவ்வாமை, பொரு 
Ré-cu'sant,  “ fe acd இணங்கா 

மை, இசையாமை. 
Re-ci’sant, a. ஒவ்வாத, இணங்காத. 
Red, s. செவந்தநிறம், செவப்பு. 
Red, a. செவப்பான, செவந்த, செம் 
மையான. 

சயனம், படுக்கை, 
சாய்வு, சரிவு, இ 

clouds, செக்கர்மேகம், செவ்வானம், 
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paint, குங்குமம், செவப்புமை. 
sky at sunset, மாலைச்செக்கர், செவ் 
வானம், செக்கர்வானம். 
red-hot, தழல்மயமான, கனியவெர் 
த, செவக்கவெந்த. 
with anger, சனச்செவப்பு. 
to be red-hot, செவக்கவேகல். 

Red'den, v. a. செவப்பாக்குதல், செவ 
க்கச்செய்கல், செர்நிறமாக்கல். 

Red'den, v. n. செவத்தல், சேத்தல். 
Red'dish, a. செம்மையான, செவப்புள் 

ar, செவந்த, செக்கரான. 
Red'di-tive, a. வினாவுக்குவிடையுள்ள. 

Re-deem’, v. a. மீட்டல், ஈடேற்றல், 

உய்யச்செய்தல், கரையேற்றுதல், ௪ 

றைமீட்டல், Or Asse. 
a mortgage, ஒற்றிமீளுதல். 

Re-deem'a-ble, a. மிட்கக்கூடிய, இர 

ட்சிக்கக்கூடிய, ஈடேற்றக்கூடிய. ' 

Re-deem’er, s. மிட்பன், இரட்சகன். 

Re-de-liv’er, ». a. மறுபடியுமிட்டல், ம 
அபடியுமிரட்சத்தல், மறுபடியுமொ 
ப்புக்கொடுத்தல். 

Re-de-liv'er-y, 8. ரும்பஒப்புக்கொடுக் 
கை, உபரட்சண்ணியம். 

Re-de-mind’, ». a. திரும்பக்கேட்டல். 
Re-demp’tion, s. மீட்பு, மீட்சி, 

| Re-demp'to-ry, a. மீட்றெ, இரட்சிக்க 
ற, மீட்புக்காகக்கொடுத்த. 

Re-din'te-grate, v. a. புதுப்பித்தல், இ 

ரும்பச்சீர்ப்படத்தல். 
Re-din'te-grate, a. புதுப்பிக்கப்பட்ட. 
Re-din-te-gra'tion, 8. புதுப்பிக்கை. 

Red'-lead, s. செவ்வியம், வங்கச்செஞ் 
சாந்து. 

Redness, 5. செவப்பு, செம்மை, 

Red'o-lence, ண நற்க 

Red’o-len-cy, ‘ § ந்தம், . மறுமணம், ௬ 
கந்தம், வாசனை. 

Red'o-lent, a. sற்கந்தமுள்ள, ௬கந்தமு 

ள்ள, பரிமளவாசனையுள்ள. 
Re-doub'le, v. a. இரட்டித்தல்; இரட்ட 

தல், இருமடியாக்கல். 

Re-doubt’; s. கொத்தளம், கரவற்கோ 

ட்டை. 

Re-doubt’a-ble, a. பயங்கரப்படத்தக்க, 

இிதிலடையப்பண்ணத்தக்க, கெடியு 
ள்ள, வீரமான. 
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Re-dound’, von. விளங்குதல், திரும்பு 
தல், பவித்தல், நடத்தல், உண்டாதல். 

Re-dress', s. சகாயம், நிவிர்த்தி, மீட்பு, 
பெண்க உத்தரவாதம். 

Re-dress', ». a. திருத்துதல், சரிப்படுத் | 
தல், சகாயஞ்செய்தல், மிட்குதல், ௨ 
த்தரவாதமாயிருத்தல். 

Re-dress'er, s. சsகrாயஞ்செய்வோன், மி 
ட்போன், நிவிர்த்திசெய்வோன். 

Re-dress'ive, a. சsாயஞ்செய்டிெ, மீட் 
திற, நிவிர்த்திசெய்யவேண்டிய. 

Re-dice’, v. a. குறைத்தல், சுருக்குதல், 

ஓடகெகுதல், குறுக்குதல், தணித்தல், 
தாழத்துதல், றுப்பித்தல். 
to a liquid slime, &c., கரைத்தல். 
to order, ஒழுங்குப்படுத்துதல், Drow 
ப்படுத்துதல், கோத்தல், நிரைத்தல். 
to submission, கழ்ப்படுத்துதல், தா 

LESSEN, அடிப்படுத்துதல். 
to a total, தொகுத்தல். 
to want, கெடுத்தல், குறைத்தல், வறு 
மைப்படுததல், றுமைப்படுத்தல். 
by dilution, sagse. 
to be reduced, ஒடுங்குதல், குறுகுத 

ல், குறைதல், தணிதல், தாழ்தல். 
equations, சமீகரணத்தைச்சாதிகரண 
ம்பண்ணுதல். ; 

Re-duce'ment, s. குறைக்குகை, தாழ்த் 
அகை, தணிக்குகை. 

Re-dic'er, s. கறைப்போன், தாழ்த்து 
வோன், தணிப்போன். 

Re-di'ci-ble, a. குறைக்கப்படத்தக்க. 
Re-di'ci-ble-ness, s. குறைக்கப்படுந்த 

ன்மை, தணிக்கப்படுக்சன்மை. 
Re-duc'tion, s. ஒடுக்கம், குறுக்கம், ச 

ருக்கம், தாழ்வு, தேய்ப்பு. 
in arithmetic, இனமாற்று, 
ascending, பேரினமாற்று. 
descending, Aற்நினமாற்று. 
of fractions, அபவர்த்தனம். 

Re-duc'tive, 4. குறைக்கக்கூடிய. 
Re-duc'tive-ly, adv, கறை ப்பதினால். 
Re-dun'dance, t மிகுதி, மேல்யிச் 
Re-dun'dan-ey, ‘ § சம், சொரிவு. 

in language, மீமிசை, மிகைபடக் 
கூறல், கூறியதுகூறல். 

Re-du'pli-cate, v. a. இரட்டித்தல்., 
Re-du-pli-ca'tion, s- இரட்டிக்கை, 
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Re-du'pli-ca-tive, a. இரட்டையான. 
Re-ech’o; s. எதிரொலிக்கெ திரொலி, பி 

ரதியெதிரொலி, பிரதிராதம். 
Re-ech'o, v. a. (see Echo.) எதிரொலி 

க்கெதிரொலித்தல், என்னாககித்தல். 
Reed, s. ஊதுகுழல், 

the plant, srணல், நீர்க்கோரை, #9 
ம், சரவணம், நீர்வஞ்சி, கொறுக்கை, 

முஞ்சி, 
of a weaver, அச்சு. 
a musical pipe, இசைக்குழல். 
for musical instruments, sறுக்கு, G 
ச்சு, நாக்கு. 

for painting and writing, இலேகனி, 
அரியக்கோல், எழுதுகோல். 
blower, @yor 9. 

Reed’en, a. srாணலுள்ள. 
Re-ed'i-fy, v. a. திறுல்யற்கம்கிக்: 
Reed’y, a. srாணல்நிறைந்த. 
Reef, s. கப்பற்பாயினோர்மடிப்பு. 

of rocks, சங்கிலிக்கற்பார், கோவை 
யாயுள்ளகற்படை. 

Reef, ». a. மரக்கலப்பாய்மடித்துக்கட் 
தல். 

Reek, s. ஆலி, புகை, தூமம். 
Reek, v. n. புகைதல், ஆவிபறிதல். 
Reek'y, s. ஆலி, ரீரிலெமும்ஆவி. 
Reel, s. இரிவட்டம், ஆசுமணை, வீசா 

ணம். 
a dance, ஒர்கடனம். 
for warping yarn, பரிட்டம். 

Reel, v. n. தள்ளாடுதல், தளம்புதல், தள் 
ளம்பாறி£டத்தல். 

yarn, தரலிழைத்தல். 
Re-e-lect', v. a. தரும்பத்தெரிவிடுதல். 
Re-e-lec’tion, s. மறுகாற்றெரிகை, இர 

ண்டாமுறைதெரிந்தெடுக்கை. 
Re-el'e-gi-ble, 4, இரும்பவுந்தெரியப்ப 

டத்தகுதியுள்ள. 
Re-em-birk’, v. a. இரும்பக்கப்பலிலே 

ம்றுதல். 
Re-em-bark’, v. n, CR il 

அதல், 
Re-em-birk'a-tion, s, ல்க ப்பவி 

லேறிப்போகுகை. 
Re-en-act’, ». a. ம்பத் 

தல். 
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Re-en-force’, v. a. துணச்சேனையனு 
ப்பிஸ்திரப்படுத்தல், பலப்படுத்தல். 

Re-en-force'ment, s. அதிபலப்படுத்து 
கை, பலப்படுத்துகை, 

Re-es-tab'lish, v. a. இAரும்பஸ்தாபித்த 
ல், ம்றுபடியுறிலைநிறுத்துதல். 

Re-es-tab'lish-er, s. மvறுபடிதாபிப்போ 
ன், தரும்பநிலைநிறுத்துவோன். 

Re-es-tab'lish-ment, s. Aரும்பநிலைநிறு 
த்துகை, திரும்பநிலைப்படெதுகை. 

Re-ex-am’‘ine, v. a. wmen Dern Bese, 
; மறுபடி ஆராய்தல்; மறுபடி £ர்தூக்கிப் 
பார்த்தல். 

Re-fec'tion,s. இலைய்யாற்தி; ஜ்துணவு! 
Re-fect'o-ry, 8. பொசனசாலை, சத்திர 

சாலை, அனனசாலை. 
Re-fer', v. a. குறித்தல், காட்தெல்,சுட்டு 

தல், ஒப்புவித்தல், 
Ref’er-a-ble, a. குநAித்துச்சொல்லப்பட 

தீதக்க, சுட்டிக்காட்டப்படத்தக்க. 

Ref-er-ee',s. Srrவழக்குக்கேட்போன், 
—— நடுவன்,மத்தியஸ்தன் , தருமக்கத்தன். 
Ref 'er-ence, 8. மvாட்டேற்று, குறிப்பு. 

in law, தருமக்கத்தாக்களிடத்திலொ 
ப்புவிக்கை. 

Re-fer'ri-ble, a. குதிக்கப்படத்தக்க, ஒ 
ப்புவிக்சப்படத்தக்க. 

Re-fer'ring, a. குறிக்க, ஒப்புவிக்றெ. 
Re-f ine’, ». a. சத்திசெய்தல், புடமிட 

தல், புடம்வைத்தல், சீர்மைப்படுத்த 
ல், களிம்பகற்றல். 
a liquor, வடித்தல், தெளித்தல். 

Re-fine’, v. 2. திருந்துதல், தேறுதல்,தெ 
கில, ௬த்தமாதல், களிம்புமீங்குதல். 

Re-fin’ed, a. தெளிக்கப்பட்ட, புடமி 
டப்பட்ட, சுத்தியான, களிம்பற்ற. 
gold, புடமிட்டதங்கம், சுத்ததங்கம், 
அபரஞ்சி, களிம்பற்றபொன். 

Re-f n'ed-ly, adv. சத்திசெய்யப்பட்ட 
தாய், சுத்தமாய், களிம்பற்றதாய். 

Re-fin’ed-ness, s. சத்தமுடைமை. 
 Re-fm’er, 8. புட்மிடுவோன், சுத்திகரி 

ப்போன், கறைந்க்குவோன். 
one over nice, உபயாயி, தட்பக்கா 
ரன். | 

Re-fine’ment, s. சத்திகரிப்பு, புடம், 
தெளிப்பு, அண்மை, திருத்தம், Fis 
கம், இட்டடம், செம்மை, சீர்மை. 
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of feelings, wனச்சுத்தம், அபிமானம். 
of manners, உபசாரம், நாகரீகம். 

Re-fin'ing, ppr. புடமிடுதிற, இருத்தமா 

க்குறெ, திட்டம்பண்ணுஇற, 
Re-fit’, v. a. இிரும்பஇணக்குதல், புது 

ப்பித்தல், திருத்துதல். 
Re-fit'ment, s. Aரும்பஇணக்குகை, தி 

ருத்துகை, புதுப்பிக்கை. 
Re-flect’, v. a. அதைக்கச்செய்தல். 

objects, விம்பித்தல், பிரதிவிம்பங்கா 
ட்தெல், நிழலிடுதல். 

Re-flect', v. n. AN த்தல், அவதானித்த 
ல், தியானித்தல், யூகத்தல், ஆலோச 

தீதல், உணருதல், உன்னுதல், கருது 
தல், நினைத்தல். 
to bend back, பின் வளைதல். 

Re-flec'tion, s. Ai்தனeனை, ஆலோசனை, 
ஆராய்வு, நினைப்பு, புத்தி, தியானம். 
in a mirror, பிரதிவிம்பம், காட்டி ஙி. 
LO, சாயை, தோற்றம். 
turning back, பின்வளைவு. 

as censure, குற்றஞுசாற்றுகை, வாக் 
குத்தண்டம். 

Re-flect'ive, a. விம்பிக்கிற, சிந்திக்கிற. 
Re-flect’or, s. sண்ணாடி, உருவங்காட் 

io, விம்பிப்பது. 
Re'flex, v. a. Aருப்புதல். 
Ré'flex, a. இரும்புறெ, விம்பிக்றெ, ௪ 

ரிக்குச்சரிசெய்ிற. 
influence, பெலன், செல்வாக்கு, ப 
யிற்சி. 

Re-flex-i-bil'i-ty, s. லிம்பிக்குந்தன்மை. 

Re-flex'i-ble, a. லிம்பிக்கிற, 
Re-flex’ive, a. SoraterGln, முன்போ 
TOSS FM Gm. 

Re-flex'ive-ly, adv. Sera era mu. 
Re-flow’, v. 2. இரும்பப்பாய்தல், வற்று 

தல். 
Ref'lu-en-cy, s. தரும்பியோடுகை, தி 

ரும்பிப்பெருகுகை, வற்றுகை. 

Ref lu-ent, a. இரும்பியோடுதிற, ap 
அதெ era nag Bp. 

Ré‘flux, s. தணிவு, வற்று. 
as of tide, வற்றம். 

Re-form’, s. £ர்திருத்தம், இருத்தம். 

Re-form’, v. a. Fr DGS R50, நெறிப்ப 

டுத்துதல், திருத்துதல், புதுப்பித்தல். 
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Re-form’, v. n. சர்திருந்துதல், சர்ப்படு 

தல், இருந்துதல், 
Ref-or-ma’tion, s. 

தம். 

Re-form'a-to-ry, a. £ர்திருத்துகன்ற. 
Re-form’er, s. £ராக்குவோன், திருத்து 

வோன். 
Re-form’ist, s. £ர்திருத்தப்பட்டவன். 
Re-fract’, ».n. வக்இிரித்தல், பட்தெதி 

ரும்புதல். ° 
Re-frac'tion, s. வக்திரிக்கை. 

of the rays, sதிர்ரேர்விலக்கு, கதிர் 
பிரதிபலித்தல். 

Re-fract'ive, a. வக்கிரிக்கிற, அதைக் 

Ho, பட்டுத்திரும்புறெ. 
Re-fract'o-ri-ness, 8. புரி, முரண்டு, 

தறுகுறும்பு, அடம், அடிப்பு. 
of metals, உருகாமை, கடினம். 

Re-fract'o-ry, a. தறுகுறும்பான, தடி 
ப்பான, முரண்டான. 

Re-fra'ga-ble, a. உடைபடத்தக்க, அழி 
க்கத்தக்க, ஆட்சேபிக்கத்தக்க. 

Re-frain’, v. 4. அடக்குதல், அமர்த்துத 
ல், விலக்குதல், தடுத்தல். 

Re-frain’, v. n. தலிர்தல், ஒழிதல், வி 

தல், ஒறுத்தல், விலகுதல். 
Re-frame’, v. a. இரும்பக்கட்டுதல். 
Re-fran-gi-bil’i-ty, s. sதிர்வக்கிரிக்குந் 
சன்மை. 

Re-fran'gi-ble, a. sதAரவக்கிரிக்கத்தக்க. 
Re-fresh’, v. a. இளைப்பாற்றுதல், சுகம் 

பண்ணுதல், உயிர்ப்பித்தல், ஆயாசம் 
தீர்த்தல், சோகந்தெளிதல். 
as to cool, குளிரப்பண்ணுதல். 
the memory, நினைப்பூட்டெல், ஞாப 
கப்படுத்துதல். 
to be refreshed, சோகரியங்கொள்ள 

ல், குளிர்ச்சிப்படுதல். 
Re-fresh’er, s. இளைப்பாற்றுவோன். 

Re-fresh’ing, s. சகம், கன்மை, இளைப் 
பாற்றி, குளிர்ச்சி. 

Re-fresh’ing, a. இளைப்பாற்றுகிற, குளி 
ரப்பண்ணுதிற. 

Re-fresh'ment, s. கு—ளிர்ச்ி, பலப்பட 
தகை, சகாயம். 
as food, ஆகாரம், உணவு. 
a place for, சத்திரம், சாவடி, மடம், 
வசந்தமண்டபம். 
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Re-frig’er-ant, s. உட்டணமாற்றுமரு 

ந்து, வெப்பாற்றி. 
Re-frig'er-ant, a. குளிரப்பண்ணுறெ, 

வெம்மையாற்றுதிற, 
Re-frig’er-ate, v. a. க்கல் 

சீதளமாக்குதல், சோகரியப்பீடுத்தல் . 
Re-frig-er-a'tion, 8. குளிர்ச்சி, தண்மை, 

சீதளம், சோகரியம். | 
Re-frig'er-a-tive, a. குளிரப்பண்ணுடி 

ற, £ீதளமாக்குதிற. 
Re-frig'er-a-to-ry, s. fதளமாகுகை, £ 

தளப்படுகை. 
Refuge, 5. ஒதுக்கு, சார்பு, தஞ்சம், ௮ 

டைக்கலம், சரணம். 
cities of, அடைக்கலநகரங்கள். 
place of, ஆஸ்பதம், புகலிடம், ஒது 
க்கிடம். 
taking refuge, அடைக்கலம்புகுதல். 

Ref-u-gee', s. அடைக்கலம்புகுவோன். 
Re-ful'gence அதிபிரபை, சோ 
Re-ful’gen-cy, eee காந்தி, மகா 

பிரகாசம், சோதி, மிகுசோதி. 
Re-ful'gent, a. அதிபிரகாசமுள்ள. 
Re-ful'gent-ly, adv. அதிபிரகாசமாய், 

சோதியாய், காந்தியாய். 
Re-fund’, v. a. இரும்பக்கொடுத்தல், தி 

ரும்பவிறுத்தல், பணம்முதலியதிரும் 
பவனுப்புதல். 

Re-fis’a-ble, a. மறுக்கத்தக்க, இல்லை 
யெனத்தக்க. 

Re-fu'sal, s. ௭திர்மறுப்பு, அல்லத்தட்டு 
கை, இல்லையெனல். 
as choice, முதலுரிமை. 

Refuse, s. கழிவு, கழிகடை, களை, 
கோது, தள்ளுபடி, தெரிகடை, பாழ். 
of food, எச்சில், உச்ட்டம், மிச்ச 
ல், நிருமாலியம், சேடம். 
of fruits, சக்கை, கோது, தோல். 
of metals, &c., Aடi்டம், மலினம், 
களிம்பு, கறை. 

Re-fise’, v. a. அல்லத்தட்டுதல், மறுத்த 
ல், தடுத்தச்சொல்லுதல். 

Re-fuse’, v.n. பின்னிற்றல், பின்னி 
தல், மறுத்தல். 

Ref'use, a. அற்பமான, ஒன்றும்பெறா 

5, உதவாத. 
Re-fus'er, s. அல்லத்தட்டுவேன், மறு 

ப்போன. I 
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Re-fu'ta-ble, a. அழிக்கத்தக்க, தவறெ 
PT TERE SS 

Ref-u-ta'tion, s. அதட்டு, ஆட்சேபம், 
அழிரியொயம், திக்காரம், கண்டனம். 

Re'fite',v. a. அதட்டெல், அழித்தல், ஆ 
ட்சேபித்தல், தள்ளரூதல்,திக்கரித்தல். 
to be refuted, தகொற்றல், இடைதல். 

Re-fit'er, s. ஆட்சேபிப்போன், அழி 
ப்போன், திக்கரிப்போன். 

Re-gain’, v. a. ிய்்க்பெதுத்லடகிண் 
டடைதல், இழந்ததையெடுத்தல். 
strength, &c., ஆட்படுதல், wesw 
கொள்ளுதல். 

Ré'gal, s. இராீகமான, இராசாங்கமா 
or, இராசாவுக்கடுத்த. 

Re-gale', s. உச்சிதவிருந்து, இராசவிரு 
ந்து, பெருவிருந்து. 

Re-gale’, v. a. குளிரப்பண்ணுதல், தெ 
ளிவித்தல், மகிழ்ச்சியாக்கல், மனங்கு 
ளிரச்செய்தல், மனரம்மியமாக்கல். 

Re-gale'ment, 8. wனங்குளிரப்பண்ணு 
கை, பூர்த்திபண்ணுகை. 

Re-ga’ [i-a, 8. இராசோபாங்கம், இராசா 
ங்கம், இராசரிக்கம், இரா£ீகம், இரா 
சசின்னம். 

Re-gal'i-ty, s. இராசரீகம், இராசாங்கம். 
Ré'gal-ly, adv. இராசா க்கமாய், இராசா 

ங்கமாய். 
Re-gird', 5. பேணம், எண்ணிக்கை, & 

ணிப்பு, கணிசம், சுலட்சயம், 
to persons, தாட்சணியம், பட்சம், 
சங்கை, கணிப்பு. 

Re-giird, v. a. பேணுதல், பார்த்தல், ஆ 

தரித்தல்; எண்ணுதல், கணித்தல், க 
ருதுதல், நோக்குதல். 
tenderly, sரிசனங்கொள்ளுதல், நே 

சித்தல், இரங்குதல். 
omens, days, &c., குறிபார்த்தல், ௪கு 
னம்பார்த்தல், சுபாசுபதினங்கள்பார் 

தீதல். 
Re-gard'a-ble, a. எண்ணக்கூடிய, பார் 

க்கத்தகுந்த, கணிசப்படத்தக்க. 
Re-gird’er, s. கணிப்போன், மதிப்போ 

ன், சங்கப்போன். 
in law, வனவிசாரணைக்காரன், பாலை 
நிலத்தலைவன். 

Re-gird'ful, a. கணிக்கின்ற, மதிக்கின் 
ற, உற்றுப்பார்க்றெ. 
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Re-gard'tul-ly, adv. பேணமாய், மதிப் 
பாய், கணிசமாய் 

Re-gird'ing, prep. குறித்து, தொட்டு, 

நாடி, பற்றி 
Re-gird'less, a. sவலையற்ற, பராக்கா 

ன; அவமதிப்பான, எண்ணமற்ற. 
Re-gird'less-ly, adv. sவலையின்றி,பரா 

Sanu, விழிப்பின்றி. 
Re-gard'less-ness, 8. கவலையின்மை, ப 

ராக்கு, அசட்டை 
Ré-gath’er, v. a. Displaced, திரு 

மபக்கூட்டுெதெல்., 

Ré'gen-cy, 8. அரசாட்சித்துவம், ஆளு 
கை, ஆட்சி. 
vicarious, பிரதஇராசர்கம். 

Re-gen’er-a-cy, 8. மறுபடி பிறக்குந்தன் 
மை, மனந்திரும்புகை. 

Re-gen’er-ate, v.a. மvறுபடிபிறக்கச்செ 
WV, தயகுணமூட்டதெல், குணப்ப 

டுத்தல், மனர்திருப்புதல் 
in theology, இருதயத்தைச் £ர்ப்படுத் 
தல், குணப்படுத்தல். 

Re-gen’er-ate, a. மறுபடிபிறந்த, புதுப் 
பிக்கப்பட்ட, புதுக்குணமடை BS. 

Re-gen’er-ate-ness, 8. மறுசனனம், இ 
ருதயசுத்தம், அயகுணமுடைமை. 

Re-gen-er-a'tion, 8. மvறசனனம், மறுபி 
ற்ப்பு, மறுபிறவி, புதுப்பிறப்பு, குண 
ப்படுகை, மாற்றிப்பிறக்கை. 

Regent, 5. ஆளுகைகாரன், அதிபதி, 
சேசாதிபதி, பிரதியதிபதி. 

Re'gent, a. ஆளுறெ, ஆட் Au cir say Bm. 
Ré'gent-ship, s. ஆரளாந்தத்துவம், அதிப 

தித்துவம், இராசரீகம். 
Re-germ-in-a'tion, s. புதிதாய்த்தளிர்வி 

டுகை, அளிர்க்கை. 

Reg'i-cide, s. இராசதுரோகம், இராச 
கொலை, இராசகாதகன். 

Reg’i-men, s. பத்தியம், சுகபோசனம். 
in grammar, பொருணிலை. 

Reg’i-ment, s. அணிவகுப்பு; படைவ 
குப்பு, வாகினி, சேனை, பரிகலம். 

Reg-i-ment'al, a. அணிவகுப்புக்குரிய. 
Reg-i-ment’als, 8. (pl.) பொர்ச்சேவக 

ரகோலம். 
Ré'gion, 5. இசை, திக்கு, தேசம்,இடம். 

| Reg/is-ter, ௧. இடாப்பு, அட்டவணே. 
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Reg'is-ter, v. a. இடப் பிலெழுதிவைத் 
தல், புத்தகப்படுத்துதல், அட்டவணை 
யிற்சேர்த்தல். 

Reg’is-ter-ship, s. இடாப்பெழுதுமுத் 
தியோகம். 

Reg’is-trar, 2? இடாப்பிலேககன், 
Reg'is-tra-ry, * $- புத்தகத்திற்சேர்ப் 

போன், இடாப்பெழுதுவோன். 
Reg-is-tra'tion, s. இடாப்பிற்சேர்க்கை. 

~ Reg/is-try, 5. இடாப்பெழுதுகை. 
place of, இடாப்புவைக்குமிடம். 
facts on record, இடரப்பிலெழுதப் 
பட்டவைகள். 

Reg'let, s. அச்சுச்சோலவ்யில்வொன்வி | 
டைக்திடுந்தகடு, 

Reg'nant, a. ஆளுகிற, இராச அதிகாரஞ் | 
Reg’ u-lus, 3. கலப்பத்றலோகம், சுத்த செலுத்துறெ. 

Re-gorge’, v.a. உவாந்தித்தல், கக்குதல். 
to swallow eagerly, ஆவலாய்விமுங் | 
குதல், பட் த்தல். 

Re-grint', ». a. திரும்பக்கொடுத்தல், 
Re-grate’, v. a. விசனப்படுத்தல். 

in trade, எதிர்ச்செட்டுப்பண்ணுதல். 
Re-grat/er, s. எதிர்ச்செட்டப்பண்ணு 

வோன், கொண்டவுடனேலாபத்துக் 
குவிற்போன். 

Ré'gress, 8. இரும்புகை, வக்கிரிக்கை. 
Re-gress', v. n. இரும்புதல், திரும்பவரு 

தல், திரும்பப்போதல். 
Re-gress'ion, s. Aரும்புகை. 
Re-gress'ive, a. இரும்புறெ, திரும்பப் 

போழிை, வக்திரிக்கிற. 
Re-gret', s. அக்கம், இரக்கம், கவலை, 

நைவு, மனரோ, பரிதாபம். 
Re-gret', 1.4. இரங்குதல் ,துக்கித்தல், ௮ 

Asa, சலித்தல் , நைதல், பரிதபித்தல். 

Re-gret'ful, a. அக்கமுள்ள, பரிதாபமு 

ள்ள, கவலையுள்ள. 

Re-gret'ful-ly, adv. தஅக்கமாய், பரிதாப 

மாய், இரக்கமாய். 

Reg'u-lar, 5. சந்நியாசிமடத்திற்பிரவே 

த்தவன், அறவி. 
as a soldier, போர்ச்சேவகன. 

Reg'u-lar, a. திருத்தமான, ஒழுங்கான, 
நிரையான, நேரான. 
person, நிதானன், ஒழுங்குள்ளவன், 
நிதார்த்தன். 
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succession or series, umes, oF 

ரவணி, தொடர்ச். 
Regeln I-ty, 8. ஒழுங்கு; முறைமை, 

வரிசை, கிரமம், திருத்தம்; நேர்கிரை, 
திட்டவட்டம். 

 Reg'u-lar-ly, adv, முறைமையாக, திரம 
ங்கரமமாய், ஒழுங்காய். 

Reg’u-lite, v. a. ஒழுங்குப்படுத்துதல் , 
சரிப்படுத்துதல், அணிப்படுத்துதல், 

திரமப்படுத்தல், தஇிட்டங்கட்டெல். 
Reg-u-la'tion, 8. ஒழுங்கு, முறைமை, 

திட்டம், நியாயப்பிரமாணம், தரும 
சாத்திரம், கட்டளைச்சட்டம். 

Reg'u-la-tor, s. ஒழுங்குபண்ணுவோ 
or, சரிப்பகதெதுவோன், ெராக்கு 
வோன், சமமாக்குவோன். 

லே TS ம். 

in astronomy, Aங்கரரசியின்சிரேட் 
டவெள்ளிமகம். 

 Re-gur'ge-tate, v. a. திரும்யபனைற்றுதல், 
திரும்பவார்த்தல். 

Re-gur-ge-ta'tion, s. Aரும்பவார்க்கை. 
Re-héar’, v. a. இரும்பக்கேட்டல். 
Re-héar'ing, s. திரும்பக்கேட்குகை. 
Re-hears‘al, s. இரும்பச்சொல்லுகை, 

திரமங்ரெமமாய்ச்சொல்லுகை, தொ 
கைவகையாய்ச்சொல்லுகை, விரித்து 
ரைக்கை, இரமமாய்ச்சொல்லுகை. 

Re-hearse’, v. a. விபரித்தல், ஓதுதல், 
வரிசையாய்ச்சொல்லுதல்;யாடம் 
போற்றல், 
to prepare, அடுக்குப்பார்த்தல், ஆய 
த்தம்பார்த்தல். 

 Re-hears'er, s. விபரித்துச்சொல்வோ 
முங்கல், கவலைப்படுதல், இலேசப்ப | ன், வரிசையாய்ச்சொல்வோன். 

Reign, 3. ஆளுகை, ஆட். 
as kingdom, இராச்சியம். 
as power, ot A, இராசரிகம். 
time of, ஆளுகைகாலம். 

Reign; v. n. ஆளுதல், இராச்சியம்பண் 

NSO புரத்தல். 
Re-im-bark’, v..n. (see Reembark.): w 

றுபடியுல்சப்பவிலைதுதல் 

Re-im-burse’, 0. a. சரிக்கட்டுதல், பண 

ம்மறுபடியுங்கொடத்தல்; Oss? 
ர்த்தல். 

Re-im-burse'ment, s. Aரும்பஇறுக்கை. 
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Re-im-burs'er, s. Day wu@a4uCuner. 
Re-im-pris'on, v. a. Aரும்பச்சிறைச்சா 

லையில்வைத்தல். 
Rein, s. கவினவார், கடி.வாளவார். 

as curbing, கட்டாயம், தமை; அட 
க்கம். 
in the nose of an ox, srாணயக்கயிறு. 

to give the reins, இடlடெங்கொடுத்தல். 
take the reins, gens. 

Rein, v.a. கட வாளம்பிடித்தல், அடக் 
கியாளுதல், கட்டாயம்பண்ணுதல். 

Rein'deer, s. s’oைமான், இரலை. 
Re-in-force',v. a. (see Re-enforce. )௮ 

திகண்ஸ்ம்யலக்லதித்சல்; ஊன்றுதல், 
அணைப்டடைசேர்த்தல். 

Re-in-force'ment, s. புததொய்ச்சேர்க்க 
ப்பட்டது, புதுத்துணை. 

Re-in-hab’it, ». a. மறுபடி.கு டியிருத்தல். 
Reins, s. (pl.) இடப்புகள், ஒக்கலை. 

of a bridle, sவனவார், கடிவாளவார், 
வடி. 
as seat of the affections, அர்தா்க்கர 
ணம், உள்ளிந்திரியம். 

Re-in-stall’, மறுபடிசோத்துக் 
Re-in-state’, °" ர் ORE நிலை 

மிறுத்தல். 
Re-in-vest’, v. a. மறுபடியுந்தரித்தல், ம 

அபடியுமணிதல். 
Re-it'er-ate, ». a. இரட்டித்தல், இரட் | 

O50, திரும்பத்திரும்பச்சொல்லுதல், 
திரும்பச்செய்தல். 

Re-it-er-a'tion, s. அ௫டத்தடுத்துவருகை, 
கூறியகூறுகை, இரட்டித்துச்சொல் 
Mos, புனருத்தியாய்ச்சொல்லுகை. 
in sound, அடுக்கொலி., 

Re-ject’, v. a. தள்ளுதல், விலக்குதல், 

நீக்குதல், அரத்துதல், SOSH, ஒழித் 
50, தவிர்த்தல்; கழித்தல். 
rejected goods, sநிவானசரக்கு. 
to be rejected, sழிதல், தள்ரூண் 
ணல், தவிர்தல். 

Re-ject'a-ble, a. விலக்கப்படத்தக்க, த 
ள்ளப்படத்தக்க; தீவிர்க்கத்தக்க. 

Re-ject'er, s. sar பவன். 
Re-jec'tion, s. கழிப்பு, தவிர்ப்பு, தள் 

ரூபடி, ஒழிப்பு. 
Re-joice’, v. a. சர்தோஷிப்பித்தல், « 

ஸிக்கச்செய்தல், பிரீதியாக்கல். 
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Re-joice’, v. n. மகிழ்தல், சந்தோஷித்தீ 

ல்,அக்களித்தல், இன்புறல், உகத்தல், 
களித்தல், பூரித்தல், கொண்டாடுதல். 

Re-joic'er, s. சs்தோஷிப்போன், களி 
ப்போன், மகிழ்வோன். 

Re-joic’i ing, 8. கொண்டாட்டம்; மகிழ் 
ச, மதர்ப்பு, களிப்பு. 

Rejdial ing-ly, adv. கொண்டாட்டமா 
ய், களிப்பாய், மிழெவாய். 

Re-join’, v. a. மறுபடியுமிணைத்தல், தி 
ரும்பச்சோசத்தல். 

Re-join’, ».n. மிரத்தியுத்தரம்பண்ணுத 
ல், உத்தரஞ்சொல்லுதல். 

Re-join'der, s. எதிர்மொழிக்கு மறுமொ 
ழி, பிரதிவாதஉத்தரம். 

Re-judge’, v. a. மறுபடிநிதானித்தல், & 
கும்ப்விசாரனைபண்ணிச்தர்ச்தல். 

Re-ju-ve-nes'cence, திரும்பஇள 
Re-ju-ve-nes’cen-cy, - ¢ ம்பிராயமாகு 
கை, இளமைபிறக்கச்செய்கை, திரும் 
பவாலிபமாகுகை, இளமையாகுகை. 

Re-kin'dle, v. a. மறுபடியுக்தக்கொளுத் 

அதல், திரும்பமூட்டுதல். 
Ré-land', va. கப்பலிலிருந்துதிரும்ப 

9)0EG SO, திரும்பக்கரையேற்றுதல். 
Re-lapse’, s. மறுதலிப்பு, தவறு, மக்க 

ளிப்பு, திரும்புகை. 
Re-lapse’, v. a. சறுக்குதல், திரும்புதல் , 

மறுதலித்தல். 
as disease, இரும்புதல், ums sso. 

Re-laps' er, 8. தரும்புபவன்; சறுக்குட 
வன், மறுதலிப்பவன. 

Re-late’, . 4. விபரித்தல், விபரித்துச் 

சொல்லுதல், அறிவித்தல், பகுத்துச் 
சொல்லுதல். 

Re-late’, v.n. அடுத்தல், சம்பந்தப்படு 

தல், குறித்தல். 
Re-lat'er, s. சரித்திரகாரன், 

போன், கதாப்பிரசங. 
Re-la’tion, s. உறவு; சுற்றம், இனம், ௨ 

ரிமை, சம்பந்தம், உடம்கை. 
in logic, தற்ழமை, உடனிலை. 

Re-la’tion-ship, s. உறவு, உரிமை, சே 
ர்த்திக்கை, உடந்தை. 

Rel’a-tive, s. அடத்தோன், உறவன். 
relatives, சற்றதீதார்், இனத்தார், உற 
வர்கள், உரிமைக்காரர்; உற்றார், சே 
ர்ச்தவர்கள், பந்துக்கள். 

M 4t 

விபரிப் 
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Rel’a-tive, a. உறவான, அடுத்த. 
duties, obligations, &c., உரியது, க 
Low, கடப்பாடு, 
pronoun, இனச்சுட்டு, 
a compound relative, Qணoணi்தசம்ப 
ந்தப்பிராது, அனுபந்தச்சுட்டு, 

Rel'a-tive-ly, adv. அன்னியோன்னிய 
மாய், சேர்மானமாய், இனமாய். 

Rel'a-tive-ness, s. உரிமை. 

Re-lax', s.தளர்ச், இளகிகம், OB pay. 

ஆற்றுதல், குலைத்தல், தணித்தல், OG 
திழ்த்தல், பின்வாங்கச்செய்தல். 

Re-lax', v.n. இளகுதல், அகைதல், ஆ 

அதல், குலைதல், தணிதல், தளர்தல், 
நெதிழ்தல், பின்வாங்குதல், சராங்கு 
தல், தொய்தல். 
with damp, sAதல், கரைதல், தகை 

தல், இளகுதல். 
as a strained rope, தொய்தல், இள 

குதல், அகைதல், ஈதல். 
Re-lax'a-ble, a. இளகத்தக்க, துகையத் 

தக்க, கயெத்தக்க. 
'Re-lax-a'tion, s. இளக்காரம், இளக்கம், 

விட்டாற்றி, தகைவு, குலைவு, தளர் 
&A, தாடாற்றி, O6GpFA, கரவு. 

Re-lax'a-tive, s. இளக்கத்தக்கது, பதவி 
யது, கரைக்கத்தக்கது. 

Re-lay', 8. அஞ்சற்குதிரை. 
of dogs, அஞ்சலஞ்சலாகவைத்தவே 
ட்டைராய். 

Re-leas'a-ble, a. விதெலையாக்கக்கடடி 
ய, விவிக்கத்தக்க. 

Re-léase’, s. விடுதலை, கழிவு, தப்பு, நீ 
ங்கல், இட மீட்பு. 

Re-léase’, v. a. விடுதலையாக்குதல், வி 

வித்தல், கழித்தல், தப்பவிடுதல், இ 
ட்டமாக்குதல். 
from confinement, Aறlைவிட௫தல், சி 
றைமீக்குதல், தப்பவைத்தல்; மீட்கு 
தல், தாசபாலனஞசெய்தல். 

to be released, இட்டூமாதல், மீட்க 

ப்படதெல், விதெலைஅடமைதல். 
Re-léase’ment, s. விடுதலை, விட்டாற் 

றி, ஒய்வு; இட்டம், சிறைமீட்பு. 
Re-léas/er, s. தப்புவிப்போன், இரட் 

சகன், மீட்போன். 
Rel'e-gate, v. a. புறத்தேசத்துக்ககற்றல். 
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Rel-e-ga'tion, s. புறத்தேசத்துக்கேற்று 
கை. 

Re-lent’, ». n. இளகுதல், கசிதல், இரங் 

குதல், குழைதல், பரிதபித்தல். 
Re-lent'ing, s. இளக்கம், கசிவு, இரக்க 

ம்; மனரைவு, பரிதாபம், தாட்சணி 
யம், மனத்தாபம். 

Re-lent'less, a. இரக்கமற்ற, இளக்கமி 
ல்லாத, வன்னெஞ்சுள்ள; இளகாத. 

| Rel’e-van-cy, 8. சகாயம், இணக்கம், உ 
Re-lax!, v. a. இளக்குதல், அகைத்தல், தவி, உரிமை. 

Rel’e-vant, a. சsாயம்பண்ணுதிற, உத 
விசெய்திற, துணைநிற்கிற. 
as applicable, அ௫டத்த, உரிமையான. 

Re-li'ance, 8. sம்பிக்கை, சார்பு, தஞ்ச 
ம், பிடி, தாபரம், பற்றுக்கோடு, 

Rel'ic, s. சொச்சம், சேடம். 
relics of antiquity, Sரபகக்குறிப்புக 
ள், பூருவசெய்கைகள், பூருவபராக்கி 
ரமங்கள், பூருவஞாபகங்கள். 
as corpse, கழியடல், பிரேதம். 

Rel’ict, s. கைம்பெண், அறுதலி, கை 
மை, விதவை. 

Re-lief', s. சகாயம், துணே, உதவி. 
in sculpture, or painting, புடைப்பு 
சரித்திரம், மேலெழுத்துச்சித்திரம். 

Re-lier, s. sம்புவோன், சாருவோன். 
Re-liév'a-ble, a. சsrாயம்பண்ணப்படத் 

தக்க, நீங்கலாக்கத்தக்க, 
Re-live’, v. a. சsரயம்பண்ணுதல், 2. 

SEA, நீக்குதல், குறைதீர்த்தல். 
another in work, கையாற்றுதல், கை 
மாற்றுதல். 
guard, கரவல்மாற்றுதல். 
thirst, தாகந்திர்த்தல், தாகந்தணித்தல். 
to be relieved, கGுறைதிர்தல், பாரநீங் 
குதல், பொறையுயிர்த்தல். 

Re-liév'er, s. சsரயி,நீங்கலாக்குவோன். 

Re-lig'ion, 8. சமயம், மதம், மார்க்கம். 

natural, சபாவவணக்கம், இயற்கை 
விதி, பிரதிறாதம். 
revealed, வேதம், வைதிகம். 
in practice, வேதானுசாரம், மார்க்க 
வழிபாடு, சமயாசாரம். 

Re-lig’ion-ist, 8. சமயி, மதானுசாரி. 

Re-lig'ious, a. பத்தியுள்ள, பயபத்தி 
யான. 



REM 

observance, நியமம், நியதி, பிட்டை, 

அனுட்டிப்பு. 
zeal, வேதவைராக்கியம், மதாபிமா 
னம்; மார்க்கபிடி வாதம். 
religious and secular, இகபர, வை 
திகலெள க. 

_ Re-lig'i-ous-ly, adv. பத்தியாய், சமயமு 
றைப்படி. 

Re-lin'quish, vo. a. விட்டுவிகெல், அற 
த்தல், கைநெதிழ்தல், கைவிதெல், தீ 
ள்ளுதல், நீத்தல். 
natural rights, claims, &ce., உரிமை 
MOSH, சுதந்திரமீக்கல். 

Re-lin'quish-er, s. வlிட்டுவிடுவோன். 
Re-lin'quish-ment, s. அறவு; விகை, 

நெகிழ்வு, தள்ளுபடி. 
Re'li-qua-ry, s. பிரெர்தேகதிரவியம்வை 

தீதிருக்கும்பெட்டி, மகாத்துமாக்களி 
ன்சாங்கோபாங்கங்களைவைத்திருக் 
கும்பேழை. 

Rel'ish, s. ema, இரசம், உரு, சார 
ம், இதம், பிரியம், விருப்பம். 

Rel'ish, v. a. உருசிபொர்த்தல், சுவைபா 

ர்த்தல்; அனுபவித்தல், சஇத்தல். 
Relish, v. n. உருசிப்படெதல், a GAS 

தல், சுவைப்படுதல். 
Rel'ish-a-ble, a. உருசிக்கக்கூடிய, & 

வையுள்ள. 

Re-lu'cent, a. பிரகாசிக்கின்ற, தெளி 
வான, பளிங்குபோன்ற. 

Re-luct'ance, ல் பின்னிதம், 
Re-luct’an-cy, “$ வேண்டாவெறுப்பு, 

நிரம்மியம். 

Re-luct'ant, a. வெறுப்பான, விருப்ப 
மற்ற, பிரியமற்ற, அதெமான. 

Re-luct’ant-ly, adv. வெறுப்பாய், 2S) 
தமாய், பிரியவீனமாய். 
to act, வேண்டாவெறுப்புக்காட்டு 
தல், பிரியவீனங்காட்டல். 

பாகம i OO A ORAS 
Re-lu'mine, தல், திரும்பப்பிரகா 

சிப்பித்தல். 

Re-ly', v. a. sம்பிக்கைவைத்தல், நம்பு 
தல், சார்தல், பற்றுவைத்தல். 

Re-miin', v. மிகுந்திருத்தல், மிஞ்சுதல். 
in a place, இருத்தல், நிலைகொள்ளு 

தல், தங்குதல், சீர்த்த, நிலைத்தல். 
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that remains to be proved, அதுஓஒப் 
பனைபண்ணப்படவேண்டி யிருக்க 
ன்றது. 

Re-main'der, s. சொச்சம், மிச்சம், ஓ 

Bly, கழிவு, 
in arithmetic, பரக்க, சேடம். 
in hand, கையிருப்பு, கைரொக்கம். 
due, நிலுவை, குறை, சொச்சம். 
as more, மிச்சம், மீதி, 

what remains, எச்சம், சேடம். 
Re-main'ing, a, நிலைநிற்றற, தங்குதிற. 
Re-mains', s+ (pl.) சேடம், எச்சம், 

சொச்சம், மிச்சம், குறை. 
of food, எச்சில், மிச்சில், உச்ிட் 
டம், சேடம், நிருமாலியம். 
as a dead body, பிரேதம், உடல். 
as refuse, தெரிகடை, கழிகடை. 

Re-mike', v. a. இரும்பவுண்டுபண்ணு 

தல், புதுப்பித்தல். 
Re-mind’,v. a. இரும்பவனுப்புதல், மறு 

படியழைத்தல். 
Rem’a-nent, s. சேடம், மீதியானது. 
Re-mérk', ௧. சொல், குறிப்பு, விசேஷ 

ம்; கவனம். 
Re-miark’, v. a. சொல்லுதல், குறித்தல். 
Re-mirk'a-ble, a. விதக்கத்தக்க; BREF 

யமான, குறிப்பான, விசேடமான, 
உத்தமமான. 

Re-mirk’a-ble-ness, s. விசெடத்தன் 
மை, HT FETS Titus wD, 

Re-mirk'a-bly, adv. விதக்கத்தக்கலித 
மாய், விசேஷமாய். 

Re-mirk’er, s. விசேஷமுரைப்போன், 
குறிப்புச்சொல்லுவோன், அவதானி 
ப்போன். 

Ré-mar'ry, v. a. மறுதாரம்முடித்தல். 
Re-mé'di-a-ble, a. மாற்றப்படத்தக்க, 

நீக்கத்தக்க, மீட்சப்படத்தக்க, FEL 
படத்தக்க, சீர்ப்படத்தக்ச. 

Re-mé'di-al, a. சகங்கொடுக்கிற, மாற் 
28, மீட்றெ. 

Re-med'i-less, 4. மாற்றக்கூடாத, மீட் 
சியில்லாத, நீக்கக்கூடாத. 

Re-med'i-less-ness, s. சொஸ்தமாக்கக் 
கூடாததன்மை. 

Rem'e-dy, s. பிரரயச்சிச்தம், திருத்துவ 
அ, பரிகரிப்பது, ஒளடதம், மற்றும 
ருந்து, மாற்றுமேது. 
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Rem'e-dy, v. a. Aருத்துதல், இணக்குத | 

ல், குணப்படுத்துதல், மாற்றுதல், பரி 
கீரித்தல், நீக்குதல். 

Re-mem'ber, v. a. ரeைவுகூருதல், ஞா 
பகப்படுத்தல், அவதானித்தல், நினை 

த்தல், சிந்தித்தல். 
I do not remember, 

ஞாபகமில்லை. 
Re-mem’ber-er, 8. நினைவுகூருவோன். 
Re-mem'brance, 8. நினைவு, ஞாபகம், 

அவதானம், நினைப்பு. 
Re-mem'branc-er, 8. நினைப்பூட்டவது, 

அண்டுகோல், நினைப்பூட்டவோன், 
- நினைப்பூட்டெபொருள். 
Re-mi-gra'tion, 8. தரும்பமுன்னிலைய 

தீதுக்குவருதல்., 
Re-mind’, v. a. எ அல்லல் Gru 

கப்படுத்தல். 

Rem-i-nis'cence, 8. பூருவசங்கதிகளை 
மறுபடியும்ஞாபகப்படுத்துகை. 

நினைப்பில்லை, 

Rem-i-nis'cent, s. Aரும்பஞாபகப்படு 
த்துவோன், நினைத்தெழுதவோன். 

Re-miss’, a. சோர்வுள்ள, தாமதமுள்ள, 
௮சட்டையான, கவலையற்ற, எண் 
ணங்கெட்ட, சோம்பான. 
to be remiss, சோர்தல், தவறுதல், த 

ப்புதல், தளர்தல். 

Re-miss'i-ble, a. மன்னிக்கப்படத்தக்க, 
பொறுக்கப்படத்தக்க. 

Re-mis'sion, 8. மன்னிப்பு, பொறுதி, 
த்தல் leon இளக்காரம், ௧ 
aj, விமோசனம். 

Re-miss'ly, adv. அசட்டையாய், சோ 
ம்பலாய், தாமதமாய். 

Re-miss'ness, s. சோர்வு, தவறு, தளர்ச் 
A, கவலையின்மை, அசட்டை, அவி 
வேகம், மந்தம். 

Re-mit’, v. a. மன்னித்தல், பொறுத்தல், 

கழித்தல், தவிர்த்தல், குறைத்தல், & 
ள்ளுதல்; அகைவுபண்ணுதல், தணித் 
தல், திரும்பஒப்புவித்தல். 

Re-mit'ment, s. Sra HHL SHEERS) 
ரும்பஅனுப்புகை, மன்னிப் 

Re-mit'tance, s. sழிவு, ஒழிவு, ச ் ிங்றி 
தவிர்வு, அனுப்பியபணம். 

Re-mit’ter, 

ன்னிப்போன். 
Remnant, s. மிச்சம், Crim, Sigg. 
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Re-mod'el, v. a. புதுப்பித்தல், 
தல்; நவரூபாக்கல். 

Re-mon’strance, 8. தடுத்துரை, எச்சரிப் 
புமொழி, எதிர்கியாயம், ஆட்சேபம், 
கட்டை, இடித்துரை, தடை. 

Re-mon'strant, s. எ௭திர்கபியாயம்பேசு 
வோன், பிரதிவாதி. 

Re-mon'strant, a. எதிர்நபி்யாயம்பேசுசி 
ற, பிரதிவாதிக்திற, 

Re-mon'strate, v. a. எச்சரித்தல், எதிர் 
நியாயஞ்சொல்லுதல், தடுத்தல், வற் 

புஅத்தல். 
Re-mon-stra'tion, s. sகண்டிக்கை, 504 

கை, வாக்குத்தண்டஞ்செய்கை. 
Re-mon'stra-tor, s. தடுத்துப்பேசுவோ 

ன், எச்சரிப்போன். 
Re-mord'en-cy, பச்சாஸ்தாபம், ம 
Re-morse’, 2 , னரோ, மனவேத 

னை, மனவியாகுலம். 
Re-morse’ful, a. பச்சாஸ்தாபமுள்ள. 
Re-morse'less, a. இரக்கமற்ற, குரூர 

மான, கொடுமையான. 
Re-morse'less-ly, adr. கGரூரமாய், இர 

க்கமின்றி, கொமமெையாய். 
Re-morse'less-ness, 5. குரூரம், கொடு 

மை, குரோதம். 
Re-mote', a. தூரமான, சேய்மையான. 

cause, மூலகாரணம், ஆஅதிகாரணம். 
meaning, அருங்கருத்து, வலிந்துகோ 
டற்கருத்து, அரும்பொருள். 
from the subject, அன்னியகாரிய 
மான, பரகாரியமான. 
to be remote, தூரரப்படுதல், சேட்ப 

துக்கு 

Osa, அலைப்படுதல். 
Re-mote'ly, adv. தூரமாய், எட்ட, தள் 

ஸி, முன்னே. 
Re-mote'ness, s. தரரப்படுகை, சேட்ப 
டை நிலை, அலைக்கை. 

Re-mount', v. a. இரும்பஎறுதல், மறுப 
ip Gulbis 

Re-mbv'a-ble, a. sீச்கப்படத்தக்க, 9/5 
ற்றப்படத்தக்க, பெயர்க்கப்படத்தக் 
க, கழிக்கப்படத்தக்க. 

Re-mov’al, s. கழிவு; பெயர்வு, நீக்கம்; 
பெயர்ச், அகற்றுகை. 

Re-move’, v. a. b€@ 50, எடுத்துப்போ 
O50, தீர்த்தல், களைதல், பரிகரித்தல் 

பெயர்ச்தல், அகற்றுதல், கழித்தல். 
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a boundary, &c., எல்லைதள்ளுதல். 
to destroy, SaGickns cman oy 
மழித்தல், ஈாசப்படுத்துதல். 

Re-move', v.n. Fீங்குதல், விலகுதல், 
அகலுதல், செல்லுதல், தவிர்தல், பெ 
யர்தல், போகுதல். 
from a house, town, &c., கு௭Lயெ 
ழும்புதல், குடிவாங்குதல், வலசை 
வாங்குதல். 

Re-mov'ed, a. அகற்றப்பட்ட, பெயர் 
க்கப்பட்ட, மீக்கப்பட்ட. 

Re-mov’er, s. நீக்குபவன்; Sor OF Ua) 
ன், ANMOFANH GUAT. 

Re-mu-ner-a-bil’i-ty, s. கைமாறுசெலு 
த்தப்பநெதன்மை. 

Re-mi'ner-a-ble, a. கைமாறளிக்கப்ப 
டத்தக்க, பிரதிபலனளிக்கத்தக்க. 

Re-miner-ate, v. a. கைமாறுசெலுத்து 
தல், ஈடசெெலுத்துதல், பிரநிபலனளி 
தீதல், பிரதியுபகாரஞ்செய்தல். 

Re-mu-ner-a'tion, s. கைமாறு, ஈடு, பி 
ரதிபலன், பிரதியுபகாரம். 

Re-mu'ner-a-tive, 9.7 5) 16 cor orf 
Re-miWner-a-to-ry, a eae. கைமா 

அசெலுத்துறெ, ஈசெலுத்துறெ. 
Re'nal, a. குண்டிக்காய்க்கடுத்த. 
Re-nas'cent, a. இரும்பப்பிறப்பிக்கப் 

பட்ட, மறுபடிசனித்த. 

Re-nas'ci-ble, a. Aரும்பத்தோற்றப்பட 
க்கூடிய, திரும்பத்தோற்றக்கூடிய. 

Re-nav'i-gate, v. n. இரும்பக்கப்பல்யா 
த்திரைபண்ணுதல். 

Ren-coun'ter, s. வரவுகாத்திராதசண் 
டை, போர், காத்திராதயுத்தம். 

Ren-coun'ter, v. a. தற்செயலாய்ச்சந்தி 
த்தல், யுத்தஞ்செய்தல், கைகலத்தல். 

Rend, v. a. பிளத்தல், பெயர்த்தல், ழி 

S50, SNE. 
cloth, பிய்த்தல், இழித்தல், ஹேதல், 

. தண்டித்தல், பீறுதல். 
Rend’er, 8. ழிப்போன்; பிளப்போன். 

as return, இறுத்துக்கட்டுகை. 

Ren‘der, v. a. கொடுத்தல், ஒப்புக்கொ 
டுத்தல், விடெல். 
an account, கணக்குக்கொடுத்தல், & 
ணக்குக்காட்டுதல். 
an equivalent, சரிக்கட்டுதல், பிரதி 
கொடுத்தல. 

725 

REN 

thanks, அதிசெலுத்துதல், அதித்தல், 
நன்றிசொல்லுசல். 
as translate, Damen se, மொழிமெொ 
யர்த்தல், அன்னியபாஷைப்படுத்தல். 

Ren'der-er, s. ஒப்புக்கெொடுகச்கிறவன். 
Ren'der-a-ble, a. ஒப்புக்கொடுக்கப்பட 

தீதக்க, அக்கப்படத்தக்க. 

Ren'dez-vous, s. பரளையமிறங்குமிடம், 
யுத்தக்கப்பல்கூடுந்துறை. 

Ren'dez-vdus, v. பரனையமிறங்குதல், ப 
டைகூடுதல், தாணையம்போடுதல். 

Ren'e-gade, பதிதன், யக்கம்மாறி, 
Ren-e-ga'do, = : தேசாந்திரி. 
Re-new', 0. a. புதுப்பிச்தல், DSHS 

ல, ஈவமாக்குதல. 

in theology, £ர்திருத்துதல். 
Re-new'a-ble, a. புதுப்பிக்கப்படத்தகு 

க, திருத்தப்படக்கூடிய. 
Re-new'al, s. புதுமை, புதுப்பிப்பு. 
Re-new’ed-ly, adv. புதக்க, புதிதாய், தி 

ரும்பத்திரும்ப; நவமாய். 
Re-new’er, 8. புதுப்பிப்பவன். 
Ren'i-tence, அதைப்பு, உதைத்து 

Ren'i-ten-cy, st மீளுகை, . எதிர்த்தா 
க்கு, எதிருதைப்பு. 

Ren'i-tent, a. அதைக்கிற, எதிர்த்தாக் 

குறெ, உதைத்ததைக்கிற, 
Ren'net, s. உறை, பிரை. 
Re-nounce’, v. a. மறுத்தல், விட்டிட 

தல், வெறுத்தல், அறத்தல், தள்ளுதல், 
நீக்குதல், விடுதல், நீத்தல். 

Re-nounce’ment, 8. மvறுக்குகை, வெறு 
க்கை, தள்ளுகை. 

Re-noun'cer, s. மறுப்போன், வெறுப் 

போன், விட்டுவிடுவோன். 

Ren'o-vate, v. a. திருத்துதல், புதுப்பித் 

தல், புதிதாக்குதல். 
the body, சகம்பண்ணுதல், FEU co . 

ணுதல், செளக்கியம்அடைதல். 

Ren-o-vi'tion, s. இருத்துகை, புதுப்பி 

ப்பு; புதிதாக்குகை. 
Re-nown’, s. ர்த்தி, புகழ், புகழ்ச், 

பெயர், பிரஸ்தாபம், பிரபலியம். 

to get renown, பெயரெடுத்தல், சிற 

த்தல், பிரஸ்தாபமடைதல். 

Re-nown’ed, a. பெயர்பெற்ற, பெய 

ரெடுத்த, சீர்த்தியுள்ள. 
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Re-nown'ed-ly, adv. ர்த்தியுள்ளதாய், 
பெயர்பெற்றதாய், பிரபலியமாய்., 

Rent, 8. பீறல், பிளப்பு, வெடிப்பு, & 

ழிவு, பிளவு, பீற்றல், பொத்தல். 
tribute or tax, இறை, வரி. 
free, உம்பளிக்கை, இராசமானியம். 
of a house, வாடகை, குத்தகை. 

of land, நிலவாடகை, தரைவாரம். 
Rent, v. a. குத்தகைகொடத்தல், குத்த 

கைவாங்குதல். " 
Rent'a-ble, a. குத்தகைகொடுக்கப்பட 

தீதக்க, வாடகைக்குவிடத்தக்க, 
Rental, s. குத்தகைப்பட்டயம், 
Rent'er, s.. குத்தகைகாரன், வாடகை | 

காரன். 

Rent’-roll, s. குத்தகைப்பட்டா. 
Re-nun-ci-a'tion, ‘s. அறவு, தள்ளுபடி 

புற௩ீங்கல், விலக்கு. 
Ré-ob-tain’, 0. a. இரு ம்பப் பெற்றுக் 

கொள்ளுதல். 
Re-or'gan-ize, v. a. இரும்பச்சர்ப்படுத் 

தல், திரும்பநிரையாக்கல், புதுக்கச்£ | 
 Re-péal'a-ble, a. 6445546, தள்ளத்தக் ர்ப்படுத்தல். 

Re-pack’, v. a. மறுபடியடுக்குதல், இரு | 
| Re-péat', ௧. கூறியதுகூறுகை, ம்பநிரைநிரையாயடுக்குதல். 

Re-pair’, s. சீர்திருத்தம்; திருத்தம், புது , 
ப்பிப்பு, பழுதுபார்ப்பிக்கை. 

Re-pair’, v. a. £ர்திருத்துதல், பமுதுபா | 

ர்தீதல், புதுப்பித்தல். 
damages, நsட்டத்தைநிவிர்த்தியாக்க | 

ல், அபராதமிறுத்தல். 
economically, பரும்படி£ர்ப்படுத்து | 
தல், மட்டாகப்பழுதுபார்த்தல். 

Re-pair’, vn. சார்தல், 

தல், அடுத்தல், 
to go, போதல். 

Re-pair'a-ble, a. £ர்திருத்தப்படக்கூடி 
ய, பழுதுபார்க்கப்படக்கூடிய. 

Re-pair'er, s. £ர்கிருத்துவோன், பழுது 
பார்ப்பவன், புதுப்பிப்போன். 

Rep‘a-ra-ble, a. £ர்ப்படத்தக்க, பழுது 
பார்க்கப்படத்தக்க. 

Rep'a-ra-bly, adv. £ர்திருத்தப்படத்தக் 
கதாய், செப்பனிடத்தக்கதாய். 

Rep-a-ra'tion, 5. இட்டம், இருத்தம், ப 
ரிகரிக்கை, சீர்திருந்துகை. 
as amendment, £ர்திருத்தம், பழுது 
பார்க்கை, 
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of injuries, சேதத்துக்கடு, உத்தரவா 
தம். 

Re-par'a-tive, a. ர்கிறுத்துகிற, பழுத 
கற்றுதிற, 

Rep-ar-tee', s. சழுவானமறுமொழி, கு 
த்திரவிடை. 

Ke-piss', ௬. இரும்பக்கட்ந்துபோதல், 
திரும்பிப்போதல். 

Re-pist', 8. சாப்பாடு, போசனம், விரு 

க்து; இன், உணா, உண்டி. 
 Re-pist!, v. a. விருந்துகொடுத்தல், புசி 

ப்பித்தல், போஷித்தல். 
Re-pay', 0.4. பிரதியளித்தல், இரும்ப 

விறுத்தல், கடனிறுத்தல். 
Re-pay'a-ble, a. மறுபடியிறுக்கத்தக்க, 

திரும்பக்கொடுக்கத்தக்க. 
Re-pay'ment, s. இரும்பவிறுப்பு, திரும் 

பக்கொடுத்தபொருள். 
Re-peéal', 5. தவிர்ப்பு; தள்ளுகை, வில 

க்குகை, தள்ளுபடி. 
Re-péal’, v. a. தவிர்த்தல், தள்ளுதல், வி 

லக்குதல், நீக்குதல்; அழித்தல். 

க) விலக்கத்தக்க, அழிக்கக்கூடிய. 

Re-péat', v. a. இரும்பச்சொல்லுதல், ம 
அபடிசொல்லுதல். 
lesson, பாடங்கொடுத்தல், பாடஞ் 
சொல்லுதல். 
prayer, ஓதுதல், செபித்தல், 
stories, கதைசொல்லுதல். 

Re-péat'ed-ly, adv. அ।4௭க்கடி, இடை 
மிடையே, பலமுறையும், சுற்றிச்சு 
ற்றி, திரும்பத்திரும்ப, ஓயாமல். 

Re-péat'er, 8. ஓர்வகைக்கடிகாரம், ஒத 
வோன், திரும்பச்சொல்வோன். 

Re-pel’, v. a. தடுத்தல், தள்ளுதல், அரத் 

தல், எதிரேற்றுதல். 
Re-pel'lent, s. ஓர்மருந்து, 
Re-pel'lent, a. எதிர்த்துத்தள்ளுறெ, ௪ 

தருதைக்றெ, 
Re-peller, s. எதிர்த்துத்தள்ளூவோன், 

எதிர்தாக்குவது. 
Re-pent’, v.n. பச்சாஸ்தாபப்பதெல், 

விசனப்படதல், மனஸ்தாபப்படுதல். 

in theology, மனர்திறுப்புதல். 

Re-pent’ance, 5 மனஸ்தாபம், மனமை 
வு, பரிதாபம், பச்சாஸ்தாபம். 
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in theology, குணப்படுசை. 

OCA, அக்கமுள்ள. 
Re-pent’ant, ? மனஸ்தாப்ப்படுவோ | 
Re-pent'er, ன், 

ன், பச்சாத்தாபன்., 
Re-péo’ ple, v. a. இரும்பக்குடியேற்றுத 

ல், மறுபடி.சனங்கூட்டுதெல். 

குணப்படுநிறவ 

Re-per-cus'sion, 8. அதிர்ச், எதிர்த்தாக் I 
கம், அதைப்பு, உதைப்பு. 

Re-per-cuss'ive, a. எதிருந்துகிற, 
Rep’er-to-ry, s. பண்டகசாலை, பொக் | 

இஷசாலை, சம்பத்துக்களையணியணி . 

யரய்வைக்குஞ்சாலை. 
as an index, அட்டவணை 

Rep-e-ti'tion, s. அடுத்தடுத்துவருகை, கூ 

றியதுகூறுகை, புனருத்தி, 
Rep-e-ti'tion-al, கூறியதுகூறுதிற, 
Rep-e-ti'tious, ar ‘ திரும்பத்திரும்ப 

வருறெ, அடுத்தடுத்துவருறெ, 
Re-pine’, vn. விதனப்படதெல், குறை | 

கூறல், பொராமைகொள்ளூதல். 
Re-pin’er, s. குறைகூறுவோன், விதன 

ப்படுவோன். 
Re-pin'ing, s. nைவு, விதனம், கோட் 

டரவு, குறாவுகை, முறைப்பாடு, 
Re-pin’ing-ly, adv. mnைவாய், விதனமா 

ய், கோட்டரவாய். 
Re-place’, v. a. திரும்பத்தாபித்தல், டி 

ணைநிற்றல். 
Re-plant’,». a. தரும்பநாட்டுதல், 
Re-plant’a-ble, a. திரும்பறடப்படத்த 

க்க. 
Re-plant-a'tion, 8. Aரும்பமாட்டுகை. 

Re-plen'ish, ».a. நிரப்புதல், நிறைத்த 
ல், பூர்த்திசெய்தல். 

to be replenished, நிறைதல், நிரம்பு 

தல், தேங்குதல், பூர்த்தியாதல். 
Re-pléte’, a. பூரணமான, நிறைந்த, நி 

றைவுள்ள. 

with proof, அத்தாட்சிறிறைந்த, சாத் 
தியமுள்ள. 

Re-plé'tion, 8. நிறைவு, பூரணம், கமம். 
Re-plé'tive, a. சம்பரணமான. 

Re-plev'i-a-ble, a. வரதிக்கொப்புவிக்க 
தீதக்க, முறைப்பாகொரனுக்கொப்பு 
விக்கப்படத்தக்ச. 
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| | Re-plev‘in, 8. அபகரிக்கப்பட்ட பொரு 
Re-pent/ant, a. மனஸ்தாபமுள்ள, மன ளைத்தர்ப்புவரைக்கும்முறைப்பாகெர 

ரன்வசத்திற்பொறுப்பித்துவைக்கும் 
படிபண்ணுங்கட்டளை. 

Re-plev'y, v. a. விவாதப்பொருளைவ nr 
திக்கொப்புவித்தல். 
to bail, பedணoப்படுதல், பிணைகொடு 
தீதல், சாமின்கொடுத்தல். 

Rep-li-ca'‘tion, 8. உத்தரவாதம், பிரதிவா 
தம், மாறுத்தரம், மறுமொழி | 

| Re-pli'er, 8. மறுமொழிகொடுப்போன். 
Re-ply', s. பிரத்தியுத்தரம், மறுமொழி, 

பிரதிவசனம், விடை. 
| Re-ply', v. a. உத்தரஞ்சொல்லுதல். 

in law, மறுமொழிகொடுத்தல், 
Re-pol’ish, v. a, மvறுபடிமினுக்குதல். 
Re-port’, s. சங்கதி, செய்தி. 

bad, 998169), அற்செய்தி. 
false, பொய்ச்சங்கதி, அபவாதம், ௮ 
பரண்டம், கற்பிதகத்தியம். 
good, நற்கிர்த்தி, நற்செய்தி. 
official, சட்டளைப் பிரசித்தம். 
ofa gun, அதிர்ச்ச, வெடி, வேட். 
as reputation, ர்த்தி, பெயர், புகழ். 
thing talked of, பேச்சு, கேள்வி. 

Re-port', 0. a. சொல்லுதல், அறிவித்த 
ல், கூறுதல், வெளிப்படுத்தல். 

Re-port'er, s. கூறுவோன், சொல்லு 
றவன், பிரரசித்தகாரன். 

Re-pos'al, s. இளைப்பாறுகை, 
Re-pose’, s. இளைப்பாற்றி, அமைதி, நி 

தீதிரை, ஆசோதை, விரரொமம். 
Re-pose', v. a. சமர்த்துதல், யெொறுப் 

பித்தல், GL SO. 

Re-pose’, v.n. இளைப்பாறுதல், அமைத 
ல், சயனித்தல், படிதல். 
on or against, சாய்தல், சரிதல், சார் 

So. 
Re-pos'ed-ness, 8. இளைப்பரற்றி, அமை 

வ, ஓய்வு, சமாதானம். 
Re-pos'ing, s. படிவு, ஓய்வு, இளைப்யா 

ற்றி, சமாதானம். 
Re-pos'it, v. a. இரட்டிவைத்தல், சேயி 

SEN, புதைத்தல். 
| Re-po-si'tion, s. சேமித்துவைக்கை, வி 

லகினஎலும்பைப்பொருந்தவைக்கை. 
Re-pos’i-to-ry, 8. s௭wுசியம், பண்டக 

சாலை, சேமஸ்தானம். 
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Ré-pos-sess’, v. a. இரும்பவுமாளுதல். 
Re-pos-ses'sion, 8. wauig 9 Miu 
றகை, மீட்ட்க்கொள்ளுகை, 

Rep-re-hend’, ». a. கண்டித்தல், அதட் 
டுதல், வாக்குத்தண்டம்பண்ணுதல், 

குறத்றஞ்சாட்டெல். 
Rep-re-hend'er; 5. sண்டிப்புப்பண்ணு 

வோன், குற்றஞ்சாட்டவோன். 
Rep-re-hen’si-ble, a. குற்றப்படத்தக்க, 

கண்டிக்கப்படத்தக்க. 4 
Rep-re-hen’si-ble-ness, s. கGுற்றஞ்சுமத் 

தப்படத்தக்கதன்மை. 
Rep-re-hen'si-bly, adv. sண்டிப்பாய், 

கண்டிதமாய், குற்றச்சாட்டாய், 
Rep-re-hen’sion, s. எச்சரிப்பு, வாக்கு 

த்தண்டம், கட்டுரை. 

Rep-re-hen'sive, 
Rep-re-hen’so-ry, ¥ 

படத்தக்க. 
Rep-re-sent’, v. a. காண்பித்தல், குறித் 

தல், சாயல்காட்தெல், பாவித்தல்,வெ 
ளிப்படுத்தல். 
as a substitute, த துபோதல், பிரதி 

கர்த்தனாதல். 
Rep-re-sent-a'tion, s. உவமை, இணை, 

ஒப்பனை, போலி, சாயல், அடையா 
ளம், குறிப்பு, தோற்றம், காட், பா 
வனை, எடுத்துக்காட்டி, 

Rep-re-sent’a-tive, s. பிரதிகாரியஸ்த 
ன், சாரணன், அதன். 

Rep-re-sent'a-tive, a. உவமிக்கிற, பிர 

கண்டிக்கப்படு 
திற, கண்டிக்கப் 

திகாரியஸ்தனுக்குரிய. 
Rep-re-sent'a-tive-ly, adv. பரதிகர்த்த 

னுக்குரித்தாய். 
Rep-re-sent'ment, 8. ஒப்பனை, உவமை, 

சாயல், போலி. 

Re-press’, v. a. அடக்குதல், ழ்ப்படுத் 

அதல், அடிப்படுத்துதல், தடுத்தல், த 
ணித்தல், ஆளுதல். 

Re-press'er, 8. அடக்குபவன், Spou 
டுத்துவோன். 

Re-pres’sion, 8. அடக்கம், ஒடுக்கம், த 

டை, தப்பு; தணிப்பு. 
Re-press'ive, a. அடக்குநற, ஒடுக்கு 

ஐ; கீழ்ப்படுத்துறெ. 
Re-priéve’, $5, விடலை, விட்டாற்றி, தா 

மதம், இளக்காரம். 

Re-priéve’, ». a. விட்டாற்றிகொடுத்தல். 
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Rep'ri-mand, s. கண்டிப்பு, அதட்டு, ௨ 
ங்காரம், உறுக்கு, கொடுஞ்சொல்,வா 
க்குதீதண்டம். 

Rep'ri-mand, ». a. அதட்டுதல், கண்டி 
தீதல், உங்காரித்தல் , உறுக்குதல், கடி 
ந்துகொள்ளுதல். 

Re'print, 5. இரண்டாம்பதிப்பு. 
Ré-print’, v. a. இரும்பஅச்சடித்தல். 
Re-pris'al, s. உத்தரவாதம், ஈடு, பிரதிய 

பகாரம், பிரதிக்கொள்ளை. 
to make reprisals, சரிக்குச்சரிக்கட் 
டுதல், பிரதியபகரித்தல். 

Re-prise’, v. a. சரிக்குச்சரிக்கட்டெல். 
Re-préach’, s. இகழ்ச்சி, இழுக்கு, அவ 

மானம், அவ தாறு, வடு, நிந்தனை, கு 
ற்றச்சாற்று. 

Re-proach!, ». a. குற்றம்பிடித்தல், பழி 
த்தல், வடுச்சொல்லுதல், இகழ்தல், நி 

ந்தித்தல், அஷணித்தல்., 
Re-proach’a-ble, a. நிக்திக்கப்படத்தக் 

க; இகழத்தக்க, குற்றஞ்சாட்டத்தக்க. 
Re-proach’ful, a. நிக்தையான, தழ்ப்பா 

ன, இகழ்வான, சீழ்மையான, நீசமா . 
ன, நிந்திக்கப்படத்தக்க, வெட்கமு 
ள்ள, தூஷணமான. 

Re-proach'ful-ly, adv. கிர்தையாய், இ 
ழிவாய், நீசமாய், அவமானமாய். 

Rep’ro-bate, s. சrனன், பதிதன், அட்ட 
ன், ீம்ஈன், பாவாத்துமா, சண்டா 

ளன், ரீசன். 
Rep'ro-bate, v. a. தடுத்தல்; தள்ளுதல், 

சபித்தல், நிஸ்கரித்தல். 
to abandon, கைவிட்டுவிடுதல், வி 

ரோதித்தல், வெறுத்தல். 
Rep’ro-bate, a. சர்கெட்ட, வழிதப்பி 

ன, தீள்ளுபடியான. 

person, ர்கெட்டவன், பதிதன். 
silver, &c., களிம்பான, களங்கமுள் 

ள, கலப்பான. 

Rep'ro-bite-ness, s. கெட்ட£ர். 

Rep'ro-ba-ter, 8. வெறுப்போன், தள்ளு 

வோன், பழிப்போன். 

Rep-ro-ba'tion, s. ஆக்கேத்திர்பபுடர் 
ழி, சாபத்தடு, 

Ré-pro-dice’, v.a. மறுபடிபிறப்பித்தல். 

Ré-pro-duc'tion, 8. wறுபடிவிளைவிக் 

கை, மறுபடியுண்டாக்குகை. 
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Re-proof',s. அதட்டு, உரப்பு, உறுக்கு, 
கண்டிப்பு, கொடுஞ்சொல், வாக்கு 
த்தண்டம், உறுக்காட்டியம். 
conveyed in an interjection, 95 
டு, உறுக்கு, ஏ, ஷொ. 

Re-prov'a-ble, a. sகண்டிக்கப்படத்தக்க, 
அதட்டப்படத்தக்க, குற்றமுள்ள. 

Re-prove’, 0. a. அதட்தெல், கழடிந்துகொ 

ள்ளுதல், பயமுறுத்துதல், கண்டித்த 
ல், உ,றுக்குதல், குற்றஞ்சாற்றுதல். 

Re-prov’er, s. sg க்து கொள்பவன், கண் 
டிப்பது, உறுக்குவோன். 

Rep'tile, 8. புழு, பூச்சி, குகம், ஊர்வ 
oral, செந்து. 

Rep'tile, a. ஊருகெற, sa@Bn. 
as low, ஈனமான, Sor. 

Re-pub'lic, s. பிரசைகளால்நியமிக்கப் 
பட்டவனானணாயிராச்சியம், சுயபஙிபா 
லனராச்சியம. 

Re-pub'lic-an, 8. இட்டப்பிரசை, சய 
பரியாலனஇராச்சியத்தான். 

Re-pub'lic-an, a. சுயபரிபாலனராச்யெ 
த்துக்குரிய. 

. Re-pub'lic-an-ism, 8. சுயபரிபரலனரா 

ச்சியத்துவம். 
Re-pub-lic-a'tion, s. இரண்டாம்பதிப் 

Uy இரண்டாம்பிரசித்தம். 
Re-pub'lish, v. a. இரண்டாந்தரங்கூறுத 

ல், இரண்டாம்முறையச்சுப்பதித்தல். 
Re-pu'di-a-ble, a. தள்ளப்படத்தக்க, நீ 

ச்கப்படத்தக்க, 
Re-pi'di-ate, v. a. தள்ளிவிதெல், கழி 

$50, விலக்குதல், ஒழித்தல், தவிர்த் 
தல், பிரித்தல். 
as divorce, தொடராமுறிகொடுத்துத் 
தள்ளிவிடுதல். 

Re-pu-di-a'tion, 5. தள்ளாபடி, விலக்கு; 
sor oF 19 F FLO, 
as divorce, தொடராமுறிகொடுத்துத் 
தள்ளிவிடுகை. 

Re-pug'nance, ere வெறு 
Re-pug’nan-cy, “Sou, மனவிசனம், 

விரோதம், மனவிகடம். 
Re-pug'nant, a. பின்னிதமான, வெறு 

ப்பான, விரோதமான, மனவிசன 
மான, ஒவ்வாமையுள்ள. . 
to feel repugnant, வ ரோதித்தல், வெ 
அறுத்தல், மனவிசனமடைதல். 

729 

REQ 

Re-pug’nant-ly, adv. wனவிசனமாய்: 
வெறுப்பாய். 

Re-pulse’, s. s%vaj, தள்ளூ, விலக்கு; 

மறப்பு, அத்து. 
Re-pulse’, v. a. sலைத்தல், தள்ளுதல், லி 

லக்குதல், அரத்தல். 
by alook, sகண்ணால்வெருட்டதெல்,கு 

அவிழித்தல். 
Re-puls'er, s. தள்ளூபவன், அரத்துப 

வன், விலக்குவோன். 
Re-pul'sion, 8. தள்ளூபடி, விலக்கு, திக் 

காரம், மீக்குகை. 
Re-puls'ive, கலைக்கத்தக்க, ANE 
Re-puls’o-ry, Ste கின் வெ 

அக்றெ, தகெதெ. 
Ré-pur'chase, 8. மvறுபடிகொள்ளுகை. 
Ré-pur’chase, v. a. மறுபடி ரெயத்துக்கு 

க்கொள்ளுதல். 
Rep'u-ta-ble, a. £ர்த்தியுள்ள, சங்கை 

போந்த, பெயர்போன. 
person, இர்த்தியுள்ளவன், 
மான், மதிப்புள்ளவன். 

Rep'u-ta-ble-ness, 8. ர்த்தி, சங்கை, க 
ணிசமுடைமை. 

Rep'u-ta-bly, adv. sற்தர்த்தியாய், பெ 
யராய், மதிப்பாய். 

Rep-u-ta'tion, s. பெயர்,. புகழ்ச்சி, ஒர்: 
தீதி,இசை, கணிசம், மதிப்பு, சங்கை. 
to obtain reputation, பெயரெடுத்தல், 
ஒர்த்தியடைதல். 

Re-piite’, s. எண்ணம், ஈற்கர்த்தி, புகழ், 
கணிசம், சங்கை. 
bad, 992759), அவ$ர்த்தி. 

Re-piite’, v. a. எண்ணுதல், மதித்தல், & 
. ணித்தல், சங்பித்தல். 
Re-pit’ed-ly, adv. பொதுக்கருத்தாய்,சா 

தாரணமாய், பெயராய். 
Re-pite'less, a. Sர்த்தியற்ற, அவ£ர்த்தி 

யுள்ள, அவமதிப்புள்ள. 
Re-quest’, s. கேள்வி, பிரார்த்தனை, மன் 

ரூட்டு, விண்ணப்பம், முறைப்பாடு, 
Re-quest', v.4. கேட்டல், பிராத்தித்த 

ல், வேண்டிக்கொள்ளுதல், மன்றாட 
தல், விண்ணப்பஞ்செய்தல். 

Re-quest’er, s. கேட்போன், விண்ணப் 

பகாரன். 
Ré’gui-em, 5. இழவுப்பாட், அக்கப்பா 

ட்டு, satus. 
Na 

சங்கை 
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Re-quir'a-ble, a. வெண்டிக்கொள்ளப் | 
படதீதக்க, கடமையான. 

Re-quire’, v. a. வேண்டுதல், கேட்டல். 
as demand, கற்பித்துக்கேட்டல். 

Re-quire'ment, s. sடமை, கேட்கை, 
வேண்டுகை. 

Re-quir’er, s. கேட்பவன், வேண்டிக் 
கொள்பவன். 

Req'ui-site, s. தகுதி, பாத்திரம், வேண் 
டியது, தேவை. ° 

Req'ui-site, a. வேண்டிய, தேவையா 
க, அகத்தியமான. 
expenses, stores, &c., செல்லுஞ்செ 
லவு, தேலையானசெலவு, முீஸ்தது. 

Req’ui-site-ly, adv. அவசரமாய், தே 
லையாய். 

Req’ui-site-ness, s. அவசியம், தேவை. 
Req-ui-sition, s. தேவை, aw, Ca 

ண்டிமை, அவசியம். 
Req-uis'i-tive; a. தேவையான, வேண் 
டுமையான, அவசியமான. 

Re-qui'tal, s. ஈடு, கைமாறு, பிரதியுப 
காரம், பதில், பிரதிபலன். 
in a bad sense, பிரத்தோங்ிசம். 

Re-quite', ». a. சரிக்குச்சறிக்கட்டதெல், 
சரிக்குச்சரிசெய்தல். 

Re-quit’er, s. சரிக்குச்சரிகட்டவொன், 
பிரதியளிப்போன். 

Ré-sale’, s. இரும்பவிற்கை., 
Re-scind', v. a. சிதைத்தல், தள்ளுதல், 

அழித்தல், விலக்குதல். 
Re-scis'sion, 8. அறிக்கை, தள்ளுகை, 

அகற்றுகை, விலக்குகை. 
Re-scis'so-ry, a. அழிக்கத்தக்க, அகற் 

றத்தக்க, நீக்கத்தக்க, 
Re-scribe’, v. a. Aரும்பவெழுதுதல். 
Ré'script, s. ௮ரசனுத்தரவு. 
Res'cie, s. தப்புவிப்பு, ஈடேற்றம், ௧ 

ரையேற்றம், மீட்பு, மீட். 
Res'cie, ». a. தப்புவித்தல், இரட்செத்த 

ல், விவித்தல், மிட்குதல், ஈடேற்று 
தல், கரையேற்றுதல் ,உய்யச்செய்தல். 
to be rescued, தப்புதல், விடுதலையா 
தல், இரட்சைஅ௮டைதல். 

Res'cu-er, s. தப்புவிப்போன், விவி 
ப்போன், இரட்சகன். 

Re-search’, s. ஆராய்வு,ஆராய்ச்ச, சோ 
தனை, pia, சேர்வு, உசாவு. 
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mental, யூகம், Moser, ஆராய்வு. 
Ré-séat’, v. a. சரும்பவிருத்துதல், மனு 

படிவைத்தல். 
Ré-séiz'ure, 8. இரும்பப்பிடிக்கை, மறு 

படிபற்றுகை. 
Re-sem'blance, 8. ஒப்பனை, ஒப்ப, இ 

ணே, சமானம், பாவனை, போலி, அ 
ல்லியம், நிகர், சமம். 

Re-sem'ble, v. a. உவமித்தல், ஒப்யாக் 

குதல், உறழ்தல், ஒப்பிதெல். 
Re-sent’, v. a. சொபித்தல், வன்மங்கா 

ட்டதெல், சலஞ்சாதித்தல். 
Re-sent'er, s. சோபிப்போன். 

Re-sent'ful, a. கோபமுள்ள, வன்மமுள் 
ar, விரோதமுள்ள ; பொறாமையுள்ள. 

Re-sent'ment, s. கோபம், வன்மம், வை 
ரம், பகை, குரோதம். 

Res-er-va'tion, s. சேமிக்கை. 

in law, F4Goaagssa, விலக்கிவைதச் 
தல், தள்ளிவைத்தல். 

Re-serv'a-tive, a. சேயமித்துவைக்கிற, 
வைத்துவைக்கிற, 

Re-serv'a-to-ry, 8. சேமஸ்தானம், கள 
ஞ்சியம், பண்டசாலை. 

Re-serve’, 8. சேமம், பிடித்துவைத்தது, 

மறைத்துவைத்தது. 
as coldness, or shyness, கூச்சம், 
கோழை, பயிர்ப்பு. 
as restraint or silence, 91.6410, ம 
றைப்பு, மெளனம். 
of an army, உபபலம், துணைபடை.. 
of money, or stores, இருப்பு. 

Re-serve’, v. a. சேமம்பண்ணுதல், 
Re-serv'ed, a. வைக்கப்பட்ட, பேசா 

தீதன்மையுள்ள, மரியாதையான, ௮ 
டக்கமுள்ள. 

Re-serv’ed-ly, adv. கூச்சமாய். 
Re-serv’ed-ness, 8: கூச்சம், மெளனம். 
Re-serv'er, s. சேமித்துவைப்போன். 
Res-er-voir', 8. பண்டாசிரயம், sore 

சியம், பொக்கவெசாலை. 
for water, நீர்நிலை, தடரகம்;ஊருணி, 
குளம், மடு, ஈீர்த்தொட்டி. 
near a well, த’ை, அலைமுகம், மடை 
முகம், குடக்குழி. 

Re-set’, v. a. Aரும்பவைத்தல். 
in law, கள்ளஉடமைவரங்கிவைத்த 
ல், சோரத்திரவியம்வைத்தல், 
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Re-set'tle, v. a. இரும்பக்கு டியேற்றுத 
ல், இரும்பளஎற்படுத்துதல். 

Re-set'tle-ment, s. இரும்பக்குடியேற் 
அகை. 
as sediment, மvமண்ண|யடைகை., 

Re-ship', v. 4. மறுபடியுங்கப்பவிலேற் 

S00. 
Re-ship'ment, s. தரும்பக்கப்பலிலேற் 

DIDS. 
Re-side', v. n. வாசம்பண்ணுதல், குடி 

யிருத்தல், தங்குதல், உறைதல், வசித் 
தஇிருக்குதல். 

Res'i-dence, 
Res i-den-cy, “f ‘ 

வாசம், வீடு, இடம், 
உறையுள், உறைவி 

டம்; நிலையம், இல்லம், அகம், 
முனை, 

Res'i-dent, 8. பரதேசவாரி, சுயதேசம் 
விட்செசஞ்சரிப்பவன். 
as minister, பிரதேசத்துமக்திரி, 

4 

Res'i-dent, a. வாசம்பண்ணுதிற, விடு. 
Gosaa ip: 

Res-i-den'tia-ry, 5. வரசமாயிருக்கிற 
குரு; நிலையானகுரு. 

Re-sid’er,s வாசமாயிருக்கெவன். 
Re-sid'u-al, க வா் மிச்ச 
Re-sid’u-a-ry, " $ மான,சொச்சமான, 

மீந்த, மிஞ்சின. 
Re-sid'u-a-ry, 8. கடனணிறுத்துமிஞ்சன 

அஸ்திக்குச்சுதந்திரன். 
Res'i-due, s. சொச்சம், மிச்சம், மிலு 

வை, இருப்பு, எச்சம், குறை. 
Re-sid'u-um, 8. அடையல், மண்டி, யி 

ச்சம், கோது, சேடம். 

Re-sign’, 0. a. ஒப்புவித்தல், விட்டுவிடு 
தல், ஒப்புக்கொடுத்தல். 

to be resigned, அடங்குதல், Spuu 
மதல், அமைதல். 

Res-ig-na'tion, s. அடக்கம், அமைவு, 
பதிவு, ழ்ப்படிவு, சாய்பு. 
a giving up, விட்டுவிகை, ஒப்புவி 
(uy, ஒப்புக்கொடுக்கை. 

Re-sign’ed-ly, adv. அமைவாய், தழ்ப் 
படிவாய். 

Re-sign’er, s. விட்டுவிடுவேன். 

Re-sil'i-ence, Sate உதைப்பு, 
Re-sil'i-en-cy, தெறிப்பு 

Re-sil'i-ent, a. அ௮தைத்திற, 
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Res-i-li'tion, s. அதைப்பு; உழைப்பு. 
Res'in, 8. குங்குலியம், குக்கில், குற்கு 

லு, சாயம். 
white, வெள்ளைக்குங்குவியம். 
black, sதுச்தக்குங்குலியம். 

Res'in-ous, a. குங்குலியமுள்ள. 
Res'in-ous-ness, 8. குங்குலியம்பேோன் 

றதன்மை. 
Re-sist’,v. a. எதிர்த்தல், தடுத்தல், விரோ 

தித்தல், விக்கனம்பண்ணல். 
Re-sist'ance, 8. எதிர்ப்பு, எதிர்வு, எதிர் 

தீதாக்சம், விரோதம், தடை. 
Re-sist'ant, எதிர்ப்போன், விரோ 
Re-sist’er, t §). 
Re-sist-i-bil’i-ty, எதிர்க்கப்படத் 
Re-sist'i-ble-ness, “ t தக்கதன்மை. 
Re-sist'i-ble, a. வி ரோதிக்கத்தக்க, 

| Re-sist'ing, a. உதைக்கிற, எதிர்க்கிற, 
விரோதிக்நறெ. 
medium, எதிர்க்கும்வஸ்து, எதிரானது 

| Re-sist'ive, a. எதிர்க்கத்தக்க, விரோதி 
க்கிற, எதிர்விரோதிக்டெ. 

| Re-sist'less, a. விரோதிக்கக்கூடாத, a 
திர்க்கக்கூடாத. 

Res'o-lu-ble, a. உருக்கப்படத்தக்க, ௧ 
ரைக்கப்படக்கூடிய. 

Res'o-lute, a. துணிகரமுள்ள, ஓர்மமு 
ள்ள, வீரமான, வைரமான. 

Res'o-lute-ly, adv. தணிவாய், ஒர்மமா 
ய், நிண்ணயமாய். 

Res'o-lute-ness, s. தணிவு, பிண்ணய 
ம், லீரம், அசையாஙிலை. 

Res-o-li'tion, s. தீர்மானம், நிண்ணய 
ம்; உரம், துணிகரம், நியமம், பாவித 
ம், சங்கற்பம், ஓர்மம், தட்டம். 
in algebra, சமகலிதங்களைச்சமப்படு 
கதுகை. 
in medicine, வற்றுகை, திய்க்துபேோ 
கை, அமருகை. 
into parts, elements, &c., கூறுபா 

டு, பகுப்பு, அனுபந்தப்பகுப்பு. 
Re-solv'a-ble, a. நகிண்ணயிக்கத்தக்க, தி 

ர்க்கத்தக்க, உத்தேசிக்கத்தக்க, பிரிக் 
கப்படத்தக்க. 

| Re-solve', s. Sir, திர்மானம், நிண்ண 
யம்; நியமம், கற்பிதம். 
mental, சங்கற்பம், பொருத்தனை, ௨ 
த்தேசம். 
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Re-solve', v. தர்மரணித்தல், நிச்சயித்த 
ல், உத்தியோகித்தல், எண்ணுதல், நி 
யயித்தல், நிண்ணயம்பண்ணுதல், த 
ணிதல், உற்சாகப்படுதல். 
into elements, பகுத்தல், பேதித்தல். 
to melt, உருக்குதல். 

Re-solv’ dy adv. உறுதியாய், தீர்ப்பா 
ய், நிண்ணயமாய். 

Re-solv'ed-ness, s. தீர்மானம், நிண்ண 
யம், wera: 

Re-solv’ent, 8. sரைக்கத்தக்கது, உருக் 
கத்தக்கது, உருவழிக்கத்தக்கது. 

Re-solv'er, s. திர்மானிப்போன், உறுதி 
செய்வோன். 

Res'o-nance, s 
னி, இர்ல்ன்றம், 

Res'o-nant, a. எதிரொலிக்கிற, அதிரு 

கற. 
Re-sorb’, v. a. விழுங்குதல், உறிஞ்சுத 

ல், ei Oana ange, உண்டல். 

Re-sorb’ent, a. விழுங்குறெ, உட்கொ 

ள்ளூறெ, உறிஞ்சுறெ, 
Re-sort’, 8. அடைக்கலம், புகலிடம், ௪ 

ங்கஸ்தானம், கூட்டம், 
last resort, கடைப்பிடி, தஞ்சம். 

Re-sort’, v. n. அடைதல், அடித்தல், ௮ 

ண்ணுதல், சார்தல், சேருதல், ஒதுங் 
குதல், புகுதல். 
to arms, ஆயுதமெடுத்தல், ஆயுதபாணி 
யாதல், யுத்தங்கூறல். 

to evil spirits, தெவதைகளிடத்தில் 
துணைதேகடுதல், சன்னதங்கேட்டல். 

Re-sort'er, s. தஞ்சம்புகுவோன், அண் 
டுவோன், அடைவோன். 

Re-sorting, a. அடைதறெ, அண்ணுதிற, 

அண்டுதிற., 
Re-sound’, ». எதிரொவித்தல், £ீர்க்கரி 

த்தல், பிரதிநாதமிடுதல். 
as a bell, rock, &c., sகனmர்கணாரென 
ல், கணீர்கணீரெனல். 

Re-source’, s. துணை, ஆதரவு, உபயோ 

கம், தஞ்சம், சகாயம், வரத்து, உத 

Re-source'less, a. வரத்தற்ற, hare 

Ds eee! 
Re-sow’, v. a. இரும்பவிதைத்தல், அழி 

த்துவிதைத்தல். 
Re-spect’, s. sole, ஆசாரம், பேண 

by Diy, சங்கை, பூச்சியம், பெயர். 
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of persons, முsமாட்டம், grant, 
கண்ணோட்டம், பாரபட்சம், முகம 

ன், உபசாரம். 
Re-spect’, v. a. பேணுதல், மதித்தல், உ 

பசரித்தல், சங்கைபண்ணுதல், மதி 
மைபண்ணுதல், கணிசப்படுத்தல். 

Re-spect-a-bil'i-ty, 8. sணிசம், பெயர், 
மகிமை, £ீர்த்தி, சங்கை, 

Re-spect'a-ble, a. சorக்கியமுள்ள, « 
ணிசமுள்ள, சங்கையுள்ள, யோக்கி 
யமுள்ள,; பூச்சியமுள்ள. 
person, sணிசக்காரன், சங்கைமான். 

Re-spect’er, 8. முகமன்காரன், பாரபட் 
சகாரன், ஒர்வாரக்காரன் ; உபசாரி. 

Re-spect'ful, a. ஆசாரமுள்ள, மரியாதை 
யுள்ள, அ௮னுசாரமுள்ள, உபசாரமுள் 
or, உபசரணையுளள. 
behavior, Lபணிவானநடை, கணிச௩ 
டை; ஆசாரநடை; மரியாதைகடை. 

Re-spect'ful-ly, adv. பயபத்தியுடன், ௪ 
ங்கையாய், கணிசமாய். 

Re-spect'ful-ness, 8. ஆசாரம், மரியா 

தை, உபசரணை., 
Re-spect'ing, pp. குறித்து, தொட்டு, நா 

டி; பற்றி, சுட்டி, 
Re-spect'ive, a. தத்தமக்கேற்ற, அவன 

வனுக்கேற்ற, அததற்கேற்ற, 
Re-spect'ive-ly, adv.தனித்தனியே, வெ 

வ்வேறே, வீற்றுவிற்றாய். 
Re-spir'a-ble, a. சவாசம்விடத்தக்க, உ 

யிர்ப்புள்ள, மூச்சியங்கத்தக்க, இரே 
* சகபூரகத்துக்கேற்ற. 

Res-pi-ra'tion, s. இயக்கம், உயிர்ப்பு, 
இரேசகபூரகம், ஓய்வு, விட்டாற்றி. 
as inhaling, பூரகம், மூச்சுவாங்கல். 
as exhaling, இரேசகம், மூச்சுவிட 
கை. 
suppression of breath, கும்பகம். 

Res-pi'ra-to-ry, a. சகத்துக்கேதுவான, 
சுவாசம்வாங்கிவிடத்தக்க. 

Re-spire’, v. n. சுவாசம்வாங்கிவிடுதல்,, 
உயிர்த்தல், மூச்செறிதல், மூச்சுவிடு 
தல், இளைப்பாறுதல். 

Res'pite, s. விட்டாற்றி, இலகு, பொ 
றுதி, தாமதம், விடலை. 

Res'pite, v. a. பொறுத்தல், தரித்தல், நி 

அத்தல், ஓய்தல். 
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Re-splen'dence, மகாசோதி, மகர் 
Re-splen'den-cy, ய { பிரபை, மகாசிற 

ப்பு; மகாஅலஙகரரம். 
Re-splen'dent,'a. ஏoங்காரமுள்ள,;சோ 

பையுள்ள, சற்ப்புள்ள; பிரபையுள் 
or, மாசோதியுள்ள. 

Re-splen‘dent-ly, adv. vsr சோதியாய், 
மாபிரபையாய். 

Re-spond', v. மறமொழிசொல்லுதல், 
எதிர்மொழிசொல்லுதல், பிரதியுத்தர 
ம்விளம்புதல். 
in payment, உத்தரவாதம்பண்ணாுதல். 

Re-spond'ent, s. உத்தரவாதி, எதிர்வா 

இ, பிரதியுத்தரவாதி. 
Re-spons'al, உத்தரம், மறுமொழி, 
Re-sponse’, % ‘ உத்தரவாதம், எதிர் 

மொழி, பிரதியுத்தரம். 
in musie, அனுசரிதததம், இருவர்பா 
டுங்கதம். . 
in the Romish church, மாறிமாறிப் 
பிராத்திக்கை. 

Re-spons-i-bil’i-ty, s. சமை, உத்தரவா 
தம்; காரியப்பொறுப்பு, பொறுப்பு, 
பாரம். 
personal, தன்பொறுப்பு. 

Re-spons’i-ble, a. srரியதுரட்தரியமுள் 
a, உத்தரவாதழமுள்ள, காறியப்பொ 
அப்புள்ள. 
person, இராணிக்காரன், பொறுப்பா 
ஸி, உரித்தாளி, உத்தரவாதி. 
relative or guardian, உரிமைக்கார 
ன், தாயத்தான். 
to be responsible, srரரியப்பெரறுப் 
பாயிருத்தல், உத்தரவாதியாதல். 

Re-spons'i-ble-ness, 3. உத்தரவாதம், 
பொறுப்பு. 

Re-spons'ive, a. PET NS ஓ 
வ்வுறெ, இசைந்த, இணங்கிய, 

Re-spons'o-ry, 4. உத்தரவடங்கிய, வி 
டையுள்ள. 

Rest, s. இளைப்பாற்றி, ஓய்வு, ஆசோ 
தை, விட்டாற்றி. 
as death, மsாநித்திரை. 
as remainder, குறை, சேடம், சொச் 
சம், மீதி, எச்சில். 
as sleep, அயில், நித்திரை. 
the rest; மற்றவர்கள், மற்றையோர். 
a place of, இளைப்பாறுமிடம். 
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Rest, 0. 4. சமத்துகல், யொறுப்பித்தல், 

ADESSO, நிலைப்படுத்துதல், Bos 
லாக்குதல், ஆற்றுதல், 

Rest, v. n. இளைப்பாறுதல், ஓய்தல்; ஆ 
அதல், ஆசோதையாகதல், அங்குதல். 
on, சார்தல், சாய்தல், பொறுத்தல். 
0॥ asdபty,கடன்சுமர்தல்,பொறுத்தல் 
to settle, இருத்தல், தங்குதல். 
rest on as charges, பாரித்தல், பொ 

அத்தல், சுமத்தல். 
to halt, தங்குதல், தரித்தல், நிற்றல். 

Res-tau'ra-teur, s. ௪த்திரசாலைத்தலைவ 
ன், விடுதிகொடெப்போன். 

Res-tau-ra'tion, s. (see Restoration.) 
£ீர்கிருத்தம்பண்ணுகை. 

Rest’-house, 8. சாவடி, சத்திரம், மண் 
ட்பம், மடம், அறப்புறம். 

Rest'iff, a. Sழ்ப்படியாத, முரண்டான, 
சொல்வழிபோகாத, அடங்காத. 

Rest'iff-ness, s. (see Restive.) முரண் 
த்தனம், தீழ்ப்படியாமை, அடங்கா 
மை, அமையாமை. 

Rest'iny-place, s. இளைப்பாறுமிடம். 
Res-ti-ti'tion, 8. Aரும்பக்கொடுக்கை, 

பழையச£ருக்குவரப்பண்ணுகை. 
as indemnification, உத்தரிப்பு, உத்த 
ரவாதம், ஈடு, அடைமானம். 
as recovery of state, &c., £ர்கருத் 
தம், பழையசீருக்குவருகை. 

Res'ti-tu-tor, 8. Fர்ப்படுத்துவோன். 
Rest'ive, a. Sமழ்ப்படியாத, முரண்டா 

ன, அடுக்கான, அடங்காத, கேளாத. 
Rest'less, a. அமைதியற்ற, அடிப்புள்ள, 

ஆறுதலற்ற, சஞ்சலிக்றெ, ஓய்வற்ற, 
to be restless, அ।௭த்தல், அடியாட் 
டம்பண்ணுதல், சஞ்சலித்தல். 

Rest'less-ly, adv. அமைதியினமையாய்,, 
அடியாட்டமாய், ஓயாமல். 

Rest'less-ness, 8. sலக்கம், அருதருப் 
பு, அமைச்சலின்மை, சமாதானயின் 
மை, தூக்கமின்மை. 

Re-stor'a-ble, a. Aருத்தப்படத்தக்க, F 
ர்ப்படத்தக்க, குணமாகத்தக்க. 

Res-to-ra/tion, 8. Fரரக்குகை, சுகமாக் 
குகை, புதுப்பிப்பு. 

Res-to-ra'tion-ist, s. உத்தரித்துத்நிர்ந்த 
பின்புயாவரும்முத்தியடைவார்களெ 
ன்னுஞ்சமயி., 
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Re-st6r'a-tive, s. உயிர்தருமருந்து, ௪ | 
ஞ்சீவி, மிருதசஞ்சீவி 

Re-stor'a-tive, a. உயிர்கரத்தக்க, அயிர் 
தமான, சொஸ்தமாக்கற. — 

Re-store’, v. 4. sற்சர்பொருந்தப்பண் 

அதல், திருத்துதல், சீர்ப்பட்துதல், 
இரும்பக்கொடுத்தல், தெளிவித்தல், 
புதுப்பித்தல், ஈடேற்றல், கரையேற் 
pa, இரட்தெதல். 
to life, உயிர்ப்பித்தல்)் பிழைப்பித்த 
ல், உய்வித்தல். 
as replace, முக்தினநிலைபரத்தில்வை 

தீதல். 
as recover, மீட்குதல், திருப்புதல், £ 
ராக்குதல், சுகப்படுத்தல். 

Re-stor'er, s. இரும்பக்கொடுப்பவன், 
ஈட்டஞ்சரிக்கட்டவோன், பழுதுபா 
ர்ப்போன், திரும்பச்சேர்ப்போன். 

Re-strain’, v. மறித்தல், எல்லைப்படுத்த 

ல், அடக்குதல், அமர்த்துதல், ஓடக் 
குதல், இறுக்குதல், 50550, நிறுத்து 
தல், பந்தித்தல், தம்பித்தல், சடங்க 
ப்படுத்தல். 

one’s self, ஒறுத்தல், கட்டுப்படுத்தல். 
the senses, புலனையொடுக்குதல். 
the desires, oமனமொடுக்குதல், இச் 
சையடக்குதல். 

Re-strain'a-ble, a. அடக்கப்படத்தக்க, 
அமையப்பண்ணத்தக்க. 

| Re-strain’ed-ly, adv. ஒறுத்து, ஒடுக்ி, 
கட்டாயமாய், சடங்கமாய். 

Re-strain'er, 8. sகட்ப்படுத்துவோன், 
அடக்குவது, 

Re-straint’, s. அடக்கம், அமைவு, எல் 
லைக்கட்டு, ஒடுக்கம், ஒறுப்பு, காவல், 
கட்டு, தடுப்பு, தடை, பலபந்தம், ௧ 
'ட்ப்பாடு. 
rigid, கட்டக்காவல், கட்டாயம். 

Re-strict’, v. a. அடக்குதல், எல்லைப்ப 

டுத்தல், அளவுபடுத்தல், தடுத்தல், UE 
தித்தல், கட்ட்பொபெண்ணுதல். 

Re-stric'tion, s. கட்டு, தப்பு, தடை, 
எல்லை, கட்டுப்பாடு, பந்தனம். 

Re-strict'ive, a. எல்லைப்படுத்துதிற, க 
ட்டுப்பாடுள்ள, கட்மொனமுள்ள. 

Re-strict/ive-ly, adv. கட்டுப்பாடாய், & 
ட்டாயமாய், 
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Re-stringe’, v.a. சுருக்குதல், தடுத்தல், 
எல்லைப்படுத்தல். 

Re-strin'gen-cy, 8. சருக்குந்தன்மை, 
அடக்கமாக்குந்தன்மை. 

Re-strin'gent, s. கட்டுப்படுத்தும்பொ 
ருள், கயர்ப்புள்ளவஸ்து. 

Rest'y, a முரண்டுத்தனமுள்ள, அடுக் 
குள்ள. 

Re-sult’, s. பலன், பலம், தீர்ப்பு, முடி 
வு, காரியசித்தி, பயன். 
mental, இத்தாந்தம், சத்தகநிண்ணயம். 
in arithmetic, தொகை, பேறு. 

Re-sult’, v. n. sரரியப்படுதல், தொடர் 

தல், ஆதல், சம்பவித்தல். 
as consequence, பலன்படுதல், பவி 

தீதல், தீர்தல், இத்தியாதல். 
in arithmetic, தொசைப்படுதல், 

Re-sult'ance, 8. பலன்படுகை, சித்தியா 
குகை, உண்டாகுகை. 

Re-siim'a-ble, a. மvறுபடிதொடங்கத்தக் 
க, மறுபடிகையிடக்கூடிய. 

Re-siime’, v. a. மறுபடியுக்தொடங்குத 
ல், முன்விட்டதையெடுத்தல். 

Ré-sum'mon, v. a. wறுபடியழைத்தல், 
திரும்பக்கட்டளையனுப்புதல். 

Re-sump'tion, s விட்டதிற்கைமயீடு, 

Re-sump'tive, a. மறுபடியுங்கையிடக் 
கூடிய, இிரும்பக்கைக்கொள்ளுதிற. 

Res-ur-rec'tion, s. உயிர்த்தெமுகை, உ 
யிர்த்தெழும்புகை, மரித்தோரிஸ்தலத் 
தைவிட்டெழுகை,மாமிசோத்தா 
னம். 

Ré-sur-vey’, v. a. இரும்பப்பார்த்தல், ௮ 
ளந்ததையளத்தல், திருத்தம்பார்த்தல். 

Re-sus'ci-tate, v.a. உயிர்ப்பித்தல், ௭ 

ழுப்புதல், பிழைப்பித்தல், அடக்க 
மெழுப்புதல். 
to be resuscitated, eஎமுதல், எழும்பு 

தல், பிழைத்தல், இரும்பவுயிர்த்தல், 
உய்தல். . 

Re-sus-ci-ta’tion, s. Jழைப்பிக்கை, உ 
Wid Sees, உய்லிக்கை. 

Re-sus'ci-ta-tive, a. உயிர்ப்பிக்க, பி 
ழைப்பிச்ற, உயிர்ப்பிக்கத்தக்க, மூ 
ர்ச்சை£ர்க்கத்தக்க. 

Re'tail, s. சல்லறைச்செட்டு, எதிர்ச் 
செட்டு, 
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Re-tail’, va. Aல்லறையிலேவிற்றல், 
வாங்கிவிற்றல், எதிர்ச்செட்டெப்பண் 

she ப 
stories, sதைதூற்றுதல். 

Re-tail’er, s. கூறுபண்ணிவிற்போன், 
|) சொண்விற்போன். 
| Re-tain’, v. a. வைத்துக்கொள்ளுதல், 

பச்திரமாய்வைத்தல்,; விடாமற்பிடித் 

தல், தரித்தல். 
in mind, மvனதில்வைத்தல்., 
a slave or captive, Raoure;se, 
அடிமைகொள்ளுதல். 
tenaciously; சாதித்தல், விடாப்பிடி 
யாய்ப்பிடித்தல். 

/ Re-tain’er, s. வைத்திருப்பவன், கை 
யாள்,பற்றியிருப்பவன், உரிமைத்தத் 
அவகரான். 
a servant, ஊழியகாரன். 
fee for a lawyer, கியாயதுரந்தான்௪ம் 
பளம். 

 Re-take!, v, a. திரும்பக்கையிடல். 
| Re-tak’er, & மறுபடி யுங்கையிடுவோன், 
— திரும்பப்பிடிப்போன். 
Re-tak'ing, s. இரும்பப்பிடித்துக்கொள் | 

ளுகை, மறுபடியெடுக்கை. 
Re-tal'i-ate, v. a. சரிக்கட்டெதல், ௪றிக் 

குச்சரிசெய்தல், பதிற்செய்தல், பழி 
வாங்குதல், வைரஞ்சாதித்தல், வன்ம 

ஞசெலுத்துதல். 
Re-tal-i-a'tion, s. ஈட்டுக்டடு, பதிற்குப் 

பதில், பிரத்தோங்சம், பிரதிகாரம், 
பழிக்குப்பழிவாங்குகை. 

Re-tal'i-a-to-ry, a. பதிற்செய்திற, சரி 
க்குச்சரிகட்டுதிற, 

Re-tard’, 0. க. இடைஞ்சற்பண்ணுதல், 

தடுத்தல், தாமதம்பண்ணுதல், நிறுத்து 
தல், குறைத்தல். 
to become retarded, sசடங்குதல், தா 
மதப்படுதல், தடைப்படுதல். 

KRe-tard-a'tion, s. தடப்பு, தடை, தாம 
தம், இடைஞ்சல், தடங்கல். 

Re-tard’er, 5. தடுப்பவன், தாமதம்பண் 
ணுபவன், தடங்கற்பண்ணுவோன், 
இடைஞ்சற்பண்ணுபவன். 

Re-tird'ment, s. தடுக்கை, தாமதம்பண் 
BIDE, 

Retch, v. n. ஒக்காளித்தல், குமட்டல், 
புரட்டுதல், 
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Re-tec'tion, s. வெளிப்படுத்துகை, வி 
ளங்கக்காட்டுகை. 

Re-ten'tion, s. பிடிமானம், சாதிப்பு. 
as memory, ஞாபகம், நினைப்பு. 

Re-ten'tive, a. அமைக்கத்தக்க, ஞாபக 
முள்ள, கொள்ளத்தக்க. 

Re-ten'tive-ly, adv. Aனeweைப்பரய், gar 
தானமாய், ஞாபகமாய். 

Re-ten'tive-ness, s. Lip werd, குபக 
ம்; ஞாபகப்படுத்துந்தன்மை, உள்ள 
டக்குந்தன்மை. 

Ret'i-cle, s. Ama %e. 
Re-tic’u-lar, சிறுவ லைபோன்ற, 
Re-tic’u-late, -{ பின்னல்வேலை யு 

Re-tic’u-la-ted, ள்ள. 

in masonry, ஏண்கோணமானதளவ 
ரிசை, அறைவேலை. 

Re-tic-u-la'tion, s. பன்னல்வேலை, பி 

ன்னலானதன்மை, சரலம், சாலகம். 
Ret'i-cule, s. வலைப்பின்னற்கைப்பை. 
Ret/i-form, a. வ’லைபோன்ற, கண்ண 

றையுள்ள; சல்லடையான. 
Ret'i-na, s. ரூயதன்மாத்திரையைப்புல 

ப்படுத்துங்கண்சவ்வு. 

Ret'i-niie, 8. பரிசாரம், பரிவாரம், மெ 
ய்காப்பாளர், கஞ்சுகர். 

Re-tire’, v. ௩. விலகுதல், அகலுதல், த 
விர்தல், ஈீங்குதல். 
as an ascetic, அறத்தல், வனவாசியா 
ய்ப்போதல். 
as an enemy, சாய்தல், பின்னிடதல். 
as a floating body toa margin, Gus 
யர்தல், அடைதல், ஒதங்குதல். 
as swelling bodies, &c., சறாங்குதல், 

வற்றுதல், ஒஙெ்குதல். 
Re-tir'ed, a. ஏகாந்தமான, தனிமையா 

ன, தனித்த. 
Re-tir'ed-ly, adv. தனியே, ஏகராங்கமா 

ய், ஏகாந்தமாய். 
Re-tir’ed-ness, ம te தவிர்வு, ௭ 

காங்கம். 
place of,gஏsகாந்தஸ்தானம், ஏகாந்தலிடு, 

Re-tir'ing, a. தனித்துப்போறெ, விட் 
டுவிடுநிற, கணமான, கூச்சமுள்ள, 

Re-tort’, s. மாறுத்தரம், எதிருத்தரம், oF 
திருரை, சுவிடை. 
chemical, sரய்ச்சுகுப்பி, வளைந்தகு 
pa, வக்கிரகண்டி. 
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Re-tort’, v. ad. அதைத்தல், குத்திரம்பே 
சுதல், சடச்சொல்லுதல். 
as bend back, பின் வளைத்தல். 

Re-tort'er, s. எதிருரைகாரன், குத்திர 
காரான், சடச்சொல்வோன். 

Re-tor'tion, 5. எதAருரை, குத்திரம், #D 
சொல், வன்சொல். 

Ré-toss’, v. a. இருப்பியெறிதல், மாறிவி 
FSO. 

Re-touch’, v. a. தேற்றுதல்; திரும்பவி 
OE GEV, பழுதுபார்த்தல். 

Re-trace', v. a. வந்தவழியாய்த்திறாம்பு 
தல், QoS Hod பார்த்தல். 

Re-tract', ». a. பரிகரித்தல், முன்னே 
சொன்னதையழித்தல். 
the claws, &c., உள்ளேவாங்குதல். 

Re-tract'a-ble, a. மாற்றத்தக்க, முன் 
சொன்னதையழிக்கத்தக்க. 

Re-tract-a'tion, எண்ணபேதம்,மு 
Re-trac’tion, | ¢ ன்னேசொன்ன 

தையழிக்கை, அழிகியாயம். 
Re-tract'ive, s. பரிகரிப்பது, எடுப்பது. 

Re-tract'ive, a. இAரும்பவெடுத்துக்கொ 
ள்ளூறெ, கழிக்றை. 

Re-trax'it, s. வியாச்ியம்விடகை, வழ | 
க்குவிதெலை. 

Re-tréat’, s. ஒதுகீகிடம், எகார்தம். 
in battle, படைபெயர்ச்ி, ஓட்டம், 
தோல்வி, படை மமுறிவு. 
in music, படைபெயர்ச்சிப்பயில், 
தோற்றவர்களுடைய்ராதக்குறி. 

Re-tréat', v, n. பன்னிடதெல், புறங்காட் 
டுதல், பின்வாங்குதல், நீங்குதல். 

Re-trench’, v. a. செலவையொடுக்குத 

ல், குறுக்குதல், சுராக்கிப்பிடித்தல், கு 
றைத்தல், செலவருக்கல். 

Re-trench’, v. n. GNGSV, சுருங்குத 
ல், குறைவாய்ச்£வனம்பண்ணுதல். 

Re-trench’ment, s. ஒடுக்கம், குறுக்கம், 
சுருக்கம், குறைவு, ஒறுப்பு. 

in military affairs, ஒர்காவல்அணை, 
Re-trib'ute, v. a. Aரும்பவிறுத்தல், இர 

ண்டாமுறையிறுத்தல். 
Ret-ri-bu'tion, s. Aரும்பக்கொடுக்கை, 

உத்தரவாதம், பிரதிபலன்,பலாபலன். 
Re-trib'u-tive, _. ¢ இறுக்கிற, கொடுக் 
Re-trib'u-to-ry, ac t கத்தக்க, மறுபடி 

கொடுக்கிற, பிரதியலனளிக்றெை. 
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Re-triév'a-ble, a. ¢rர॥ul யத்தக்க, ருக் 
ர்க; சர்ப்படுத்தப்படக்கூடி 

ய, இருத்தக்கூடிய. 
Re-trieve', v. a. இருத்துதல், | ysis 

தல், Gite. 
one’s circumstances, £ர்ப்படுத்தல், 

தேற்றுதல், திருத்துதல். 
Re-tro-ac ‘tion, 8. எதிர்த்தாக்கம், அதை 

ப்பு, உதைப்பு. 
Re-tro-act’ive, a. எதிர்த்தாக்கு திற, சம 

தாக்கமுள்ள. 
Re-tro-act'ive-ly, adv. ௭திர்த்தாக்கமாய். 
Ret'ro-céde, v. a தAரும்பக்கொடுத்தல். 
Re-tro-ces'sion, s. மிளக்கெொடுக்கை, பி 

ன்போடுகை; பின்னிடுகை. 
Re-tro-duc'tion, s. Aரும்பக்கொண்வெ 

ருகை. 
Ret'ro-flex, a. பின்வளைவுள்ள, வக்கிர 

மான, புதங்கவிந்த, 
Ret'ro-fract, முறிந் ந்துதொங் கு 
Ret'ro-fract-ed, $e திற, 
Re-tro-gra-da'tion, s. Jனwன்னிடுகை, பி 

ன்னேக்கம், பின்போகுகை. 
of a planet, வக்கிரகம், வக்திரிப்பு, 
வக்கிரசாரம். 

Ret'ro-grade, v. n. Oன்னிடுதல், திரும் 
புதல், பின்வாங்குதல். 
as a planet, வக்இிரித்தல், பின்னோக் 
குதல், பின்போதல். 

Ret'ro-grade, a. பன்ணிடுதிற, பின்னோ 
க்கான, வக்கிரிக்கிற, எதிரான. 

Re-tro-gres’sion, 8. பிற்செலவு, அபரக 
தி, பின்போக்கு. 
of a planet, வக்ரம், பின்னேக்கு. 

Re-tro-gress'ive, a. பின்ணிடுதநற, பின் 
னேக்கான. 

Ret'ro-spect, s. செல்காலசமாச்சாரசிர் 
தனை, இறவுரமோக்கு. 

Re-tro-spec’tion, s. பின்னோக்கம், செ 
ன்றவைசேருங்கருத்து. 

Re-tro-spect'ive, a. பின்னாக்கமான, 

இறந்தவைதேருநறெ,இறந்ததுதழீஇய. 
Re-tro-spect'ive-ly, adv. பின்னாக்கமா 

ய்; இரும்பி. 
Re-tro-ver'sion, 8. தரும்புகை. 
Ret'ro-vert, v. a. Aருப்புதல். 
Re-tride’, ». a. பின்னாகத்தள்ளுதல். 
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Re-turn’, s. பிரதியுபகாரம், ஈடு, கைம 
மாறு, பதிலுபகாரம். 

as remittance, sந்தாயம், கடவை. 
as report, அறிவிப்பு, பிரசித்தம். 
as revolution, வட்டம், பரிவிருத்தி. 
in return, ஈடாக, பதிலாக. 
a going back, Aரும்புகை, மிளகை. 

Re-turn’, 0. a. இருப்புதல், திரும்பவனு 
ப்புதல், திரும்பக்கொடுத்தல், பதிற் 

செய்தல், பிரதியளித்தல். 
or render thanks, அ௲திசெலுத்துதல், 
அதிசெய்தல், உபகாரஞ்சொல்லுதல். 

Re-turn’, v. n. இரும்புதல், மீளுதல், பெ 
யர்தல். 

Re-turn’a-ble, a. திரும்ப அறிவிக்கவே 
ண்டிய,திரும்பக்கொடுக்கவேண்டிய௰. 

Re-turn’er, s. திரும்புபவன், திரும்பக் 
கொடுப்பவன், மீளுவோன். 

Ré-un'ion, 8. இரும்பஜக்கப்படுகை, தி 
ரும்பவிணங்குகை. 

Ré-u-nite’, v. a. சரும்பப்பொருத்துதல், 
மறுபடியுமிணக்குதல், ஒப்புரவாக்கு 
தல், மீளஜக்கமாக்கல். 

Re-véal’, v. a. வெளிப்படுத்தல், தெரிய 
ப்படத்துதல், கூறுதல். 

Re-veal'er, s. வெளிப்படெத்துவோன். 
Re-véal’ment, s. வெளிப்படுத்துகை, ௮ 

றிவிக்கை, கூறுகை. 
Re-veil'le, s. வlிடியற்பறைச்சத்தம், பள் 

ளியெழுச்சிமுழக்கு. 
Rev’e!, s. விருந்துக்களிப்பு, கஸியா 

ட்டு, உண்டாட்டுக்களியாட்டு. 
Rev’el, v. n. களித்தல், களியாடுதல். 
Rey-e-la’tion, s. வெளிப்பாடு, அறிவிப் 

பு; தேவோக்தித்தம். 
Rev'el-er, s. sளியாட்டுக்காரன், பெருந் 
'தீனன்,வெறியன்,வெறியாட்டாளன். 

Rev'el-ing, s. விருந்துக்களிப்பு, விரும் 
தாட்டு, களிப்பு. 

Rev'el-rout, s. sலகக்கூட்டம், குழப் 
UG&RhLL LD. 

Rev’el-ry, s. களிப்பு, வெறியாட்டு, ௧ 
ளியாட்டு, வெறிவிருநர்து. 

Re-ven'di-cate, v. n. இரும்பக்கேட்ட 
ல், தனதெனக்கேட்டல். 

Re-ven-di-ca'tion,s. இரும்பக்கெட்கை. 

| Re-venge!, s. Sமைக்குத்தமைசரிக்கட்டு 
கை,பழிவாங்குகை,பிரத்தோங்சிசம். 
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Re-venge’, v. a. திமைக்குத்தமைசரிக்க 
ட்தெல், பழிவாங்குதல், பகைசாதித் 
தல், சலஞ்சாதித்தல் 

Re-venge’ful, a. வன்மமுள்ள, கொயெெ 
கோபமுள்ள, பகைமுடிக்கிற, பழி 
வாங்குறெ, சலஞ்சாதிக்றெ. 

Re-venge’ful-ly, adv. வன்மமாய், குரோ 
தமாய், பழிவாங்குகிறவிதமாய், வை 
ராக்யெமாய், சலஞ்சாதிப்பாய். 

Re-venge'ful-ness, s. வன்மம், பகைசா 
திப்பு, சலஞ்சாதிப்பு. 

Re-venge'ment, s. பழிவாங்குகை. 
Re-veng'er, s. பழிவாங்கி, பதிற்செய் 

வோன், குரோதி. 
Re-veng’ing-ly, adv. வன்மமாய், குரோ 

தமாய், சலமாய், வைரமாய். 
Rev'e-niie, s. ஆயம், வரத்து; வருமான 

ம், ஆதாயம், சம்பத்து, ௮ரசிறை. 
‘office, பொக்கஷசாலை,உக்ரொணம். 
officer, பொக்திஷகாரன்,. சம்பிரதி, 
உக கிராணகாரன். 

Re-verb’er-ant, a. எதரொலிக்றெ, ௮ 
தைக்இெ, பிரதிநாதமுள்ள. 

Re-verb’er-ate, v. a. எதிரொலித்தல, ௮ 
தைக்கச்செய்தல். 

Re-verb'er-ate, v.n. அதிர்தல், எதிரொ 
வித்தல், பிரதிகாதித்தல், அதைத்தல், 
ஒளிபிரதிவிம்பித்தல்.. 

Re-verb-er-a'tion, s. எதிரொலி, அதிர் 
ச்சி, வக்கிரகெரணம். 

Re-verb’er-a-to-ry, s. விம்பம்லீசுவது, 
பத்திபாயச்செய்யும்பொருள். 

Re-verb’er-a-to-ry, a. அதைக்கிற, எதி 
ரொலிக்றெ, ரப் பவப் 
பத்திபாய்தெ. 

Re-vére’, v. a. மேன்மைப்படுத்துதல், ம 

Bis, கணித்தல். 
Rev'er-ence, 8. பயபத்தி, ஆசாரம், வ. 

ழிபாடு, உபசாரம், உபசரணை, மதிப் 
பு, எண்ணம், ஒடுக்கவணக்கம். 

Rév'er-ence, v. a. மதித்தல், மேன்மை 
பண்ணுதல், பணிதல், ஆசரித்தல், வ 
ணங்குதல், உபசரித்தல், சங்கித்தல். 

Rev'er-en-cer, s. வழிபாடுபண்ணுவோ 
ன், கணிசம்பண்ணுவோன், உபசரி 
ப்போன், பூச்சயஞ்செய்வோன். 

Rev’er-end, a. சங்கைபேோரந்த, கணிச 
முள்ள, குருப்பட்டந்தரித்த. 

O4rt 
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Rev'er-ent, a. பணிந்த, தாழ்மையுள்ள, 
வணக்கமுள்ள. 
behavior, உபசாரநடை, வணக்கமு 
ள்ளநடை,; மரியாதைநடை. 
words, பயபத்தியானமொழி, மரியா 
தைவார்த்தை, உபசாரவாக்கு. 

Rev-er-en'tial, a. மAக்கப்படத்தக்க, வ 
ணங்கப்படத்தக்க. 

Rev-er-en’tial-ly, d வணக்கத்துட 
Rev'er-ent-ly, ன் ' ன்,மதிப்பாய், 

வணக்கமாய், கணிசமாய். 
Re-ver'er, 8. மAப்போன், சங்கைபண் 
க். பூசிப்போன். 

Rev'er-ie, s. (see Revery.) மணனோரதிய 
ம், லிணெண்ணம். 

Re-vers'al, s. கவிம்ச்சி, எதிர்ச்சமபவம், 
பெயர்ச்சி, பதியப் 

Re-verse’, s. புறம்மாறுகை, பேதம், பு 
ரட்சி, தண்டனை. 

Re-verse’, v. a. திருப்புதல், பெயர்த்த 
ல், மேமேலாக்குதல், புரட்தெல், மா 

DMSO, கவிழ்த்தல். 
to become reversed, மாறுதல், பெய 

ர்தல், தலைதடுமாறுதல், பேதித்தல். 
Re-vers'ed-ly, in மாறாய், வேற்று 

Re-verse'ly, ts ‘ மையாய், பேத 
மாய், எதிராய், விரோதமாய். 

Re-vers'i-ble, a. மாறத்தக்க, இரும்பத்த 
க்க, பெயரத்தக்க. 

Re-ver'sion, s. திரும்பக்கொடுக்கை, 
வாங்னெவழியேகொடுக்கை, உரிமை 
வழியேகொடுக்கை, 

Re-ver'sion-a-ry, a. ஒன்றன் பின்னொன் 
ரன, பரம்பறியமான, வரவா அதிகப் 
படுகின்ற, முறைக்குமுறையான. 

Re-ver'sion-er, s. உரிமைவழியான், ப 
ரவணிகாரன. 

Re-vert',s. Aரும்பிவருகை, திரும்புகை. 
Re-vert’, v. a. இருப்புதல், புரட்தெல், 

மறுதலித்தல், மாற்றுதல். 
Re-vert’, v. n. இரும்புதல், பெயர்தல். 

as evil, பழிசுமர்தல், பழிசேருதல். 
Re-vert’ent, 8. Fர்ப்படுத்துமருந்து. 
Re-vert'i-ble, a. மாறக்கூடிய, இரும்ப 

க்கூடிய, வக்நிரிக்கக்கூடிய. 
Re-vert'ive, a. மாறுகிற, திரும்புடற. 
Rev'e-ry, 8. மனோராச்சியம், SQ oor cor 

ணம், மனமயக்கு, மத்தம. 
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Ré-vest', v. a. மறுபடி யுமுத்தியோகத்தி 

ல்வைத்தல், இரும்பத்தரிப்பித்தல், நி 
் ரும்பஏற்படுத்தல். 
Re-vi'brate, v. a. தரும்பலிசைத்தல்,தி 

ரும்பக்கம்பித்தல், மறுபடிவிதிர்த்தல் 
திரும்பஅசைத்தல். 

Ré-vict'u-al,v.a. மறுபடி போசனங்கொ 
டுத்தல், திரும்பஅசனயிடுதல். 

Re-view', 8. நோக்கம், பார்வை, சிந்தித் 
அப்பார்க்கை, திரும்பப்பார்க்கை. 
literary, கல்விப்பரிசோதனை, திருத் . 
தீம்பார்க்கை, கலாசோதனை. 
military, படையணிபார்த்தல். 

Re-view’, v. a. நொக்குதல், பார்த்தல், 
படித்தபாடத்தைத் திரும்பவாசித்தல், 
சோதித்தல், திருத்தம்பார்த்தல். 

Re-view’er, 8. Aரும்பவாசிப்போன், தி 
ருத்தம்பார்ப்போன். 

Ré-vig'or-ate, ». a. பலப்படுத்துதல், இ 
ரும்பப்பலப்பித்தல், சுகப்படுதெதல். 

Re-vile’, ». a. நிந்தித்தல், தூஷித்தல், 
வைதல், FSO. 

Re-vile'ment, s. த ஆணம், வைவு, நிற் 
தனை, எச்சு. 

Re-vil'er, s. பழிப்புக்காரன், வைநறவ 
ன், நிந்திப்போன. 

Re-vil’ing, s. இகழ்ச்சி, தூஷணம், நிர் 
தனை, பழிப்பு. 

Re-vil'ing-ly, adv. நிக்தையாய், தூவ 
ணையாய், இழிவாய். 

Ré-vin'di-cate, v. a. Aரும்பநியாயமெ 
டுத்துரைத்தல், மறுபடிர்ப்படுத்தல், 
மறுபடிபரிந்துபேசுதல். 

Re-vis'al, 8. மறுசோதனை , இிரும்பப்பா 
ர்க்கும்பரிசோதனை, திருத்தம். 

Re-vise!, 8. இருத்தஞுசெய்கை, பரிசோ 
திக்கை, ஒத்தப்பார்க்கை. 

Re-vise’, v. a. சரவைபார்த்தல், பிழை 
பார்த்தல், திருத்தம்பார்த்தல், பிழை 
களைதல். 

Re-vis’er, 8. Jழைபார்ப்போன, பிழை 
தீர்ப்போன். 

Re-vis'ion, 8. சோதிக்கை, பிழைபார் 
க்கை, திருத்துகை. 

Re-vi'sion-al, ; பிழைபார்த்தற்கடுத் 
Re-vi'sion-a-ry, த, குற்றங்களைறெ. 
Re-vis'it, v. a. இரும்பச்சந்திச்தல், மறு 

படியுங்கண்டுபோதல். 
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Re-vi'val, s. உயிர்ப்பு, பிழைப்பு, உயி 
ர்ப்பிப்பு, களைதீர்ப்பு, தெளிவிப்பு, பு 
அப்பிப்பு. 
of religion, ஆவியாலுண்டாமருட்ி. 

Re-vive’, v. a. உயிர்ப்பித்தல், களையா 
ope, பிழைப்பித்தல். 
inchemistry, தேற்றுதல், £ர்ப்படுத்தல். 

Re-vive', v. n. உயிரடைதல், உயிர்த்தல், 
உயிர்கலத்தல், களைதிர்தல், களைதெளி 
தல், சோகம்தர்தல், பிழைத்தல், Fi 
ப்படுதல், சோகந்தணிதல். 
in chemistry, பழய ருக்கு வருதல். 
as vegetables, உய்தல், தழைதல், த 
ளிர்த்தல். 

Re-viv'er, s. உயிர்ப்பிப்போன், பிழை 
ப்பிப்போன், தேற்றுவோன். 

Re-viv'i-fi-cate, v. a. உயிர்ப்பிச்தல். 
Re-viv-i-fi-ca'tion, s. உயிர்ப்பிப்பு. 
Re-viv'i-fy, v.a. பிழைப்பித்தல், உயிர் 

ப்பித்தல், உய்வித்தல். 
Rev-i-vis’cence, தளிர்ப்பு, பிழை 
Rev-i-vis'cen-cy, 2 & ப்பு; தழைவு, உ 

யிரடைகை. 
Rev-i-vis'cent, a. உயிர்ப்பிக்கிற, பிழை 

ப்பிக்கற. 
Rev'o-ca-ble, a. தவிர்க்கத்தக்க, அழிக் 

கத்தக்க, திரும்பஅழைக்சக்கூடிய. 
Rev'o-ca-ble-ness, s. மறுக்கப்படுந்தன் 

மை, TAUDES oT enw. | 
Rev'o-cate, v. 4. மறுபடியழைத்தல், இ 

ரும்பக்கூப்பிடுதல், தவிர்த்தல், அழி 
த்தல், விலக்குதல். 

Rev-o-ca'tion, s. Aரும்பவழைப்பு, மா 
அபடுத்துகை, நீக்குகை, மாற்றுகை. ' 

Re-voke’, v. a. Aரும்பஅழைத்தல், மா 

ந்றுதல், பரிகரித்தல், தவிர்த்தல், அழி 
தீதல், விலக்குதல். 

Re-voke'ment, s. பரிகரிப்பு, தவிர்ப்பு, 
விலக்குகை, மாற்றுகை. 

Re-volt’, ௧. குழப்பம், விட்டுரீங்குகை, 
மருளவிழுகை. 
in scripture, தேவனுக்கமையாமை, 
பக்கமாறுகை. 

Re-volt’, ».a. ஓட்டுதல், அரோசிக்கச் 
செய்தல், விரோதித்தல். 

Re-volt’, v. n. பக்கமாறுதல், விலகுதல், 

பின்வாங்குதல், மனஞ்சுருங்குதல், 
் மருளவிழுதல். 
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in scripture, தேவனுக்கமையாதிறாத் 
தல், மருளவிழுதல். 

Re-volt'er, s. கலகக்காரன், பக்கமாறி, 
இராசகதுரோகு, நிலைமாறி. 

Re-volt'ing, a. அரோசகெமான, திடுக்கா 
ட்டமான,பக்கமாறுநிற, குழப்புறெ. 

Rev'o-lu-ble, a. சற்றச்கூடிய. 
Rev-o-lu'tion, s. வட்டம், சுறறு,கடை, 

பசிவிருத்தி, சலாவுகை 
diurnal revolution of a planet, Ger 
ட்பிரமாணம், தினப்பிரமம். 
of an empire, sவிழ்தல், புரள்தல், 
of a planet, Sரaகlவொட்டம், Grae 
சுற்று, சரகவட்டம், இரகச்சக்கரம், 
ரெகடை, ஆவர்த்தம், பகணம். 
of a wheel, 2. GLA, சுற்று. 

Rev-o-li'tion-a-ry, a. ஊர்ப்புரளிசெய் 
றெ, தேசகலகத்திற்குரிய. 

Rev-o-lu'tion-ist, s. sசorதிக்காரன், கு 
ழப்பக்காரன், ஊர்ப்புரட்டுக்காரன். 

Rev-o-li'tion-ize, v. a. குழப்பம்பண் 
BF, கவிழ்த்தல், YT Ose. 

Re-volre’, v. a. உருட்தெல், சுற்றுதல் , 
வட்டமிதெல், சுழற்றுதல். 
a ball, உருட்தெல், சுற்றுதல். 
atop, ஆட்டதெல். 
in mind, இந்தித்தல், தேர்தல். 
as water in a vessel, சலவுதல். 

Re-volve', v.n. சழலுதல், உழலல், FH 
அதல்; ச௬லவுதல், திரிதல், பெயர் 
தல். 
as a wheel on a plane, உருரூதல். 

Re-volv'en-cy, s. உருளுகை, சழலுகை, 
சுழற், சற்றுகை. 

Re-volv'ing, s. 2 pH, சுழற். 
Re-vul'sion, s. பின்வாங்குகை. 

in medicine, ஒருரோயைவேறொன் 
ருகமாற்றுகை. 

Re-vul'sive, s. sலைக்கக்கூடியது, மாற் 

DEE. YW, அகற்றக்கூடியது. 
Re-vul'sive, a. sகலைக்கிற, மாற்றுநறெ. 
Re-ward', 5. ஈடு, பலன், பயன், பிர 

யோசனம், கைம்மாறு, கையுபகாரம், 
பேறு, பிரதியுபகாரம். 
to a priest, தக்கணை, 
as a bribe or present, sைக்கூலி, ப 
ரிதானம், வெகுமதி. 
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rewards and punishment, இரட்சை 
யுஞ்சிட்சையும். 

Re-ward’, v. a. சரிக்கட்டெல், பதிலளி 
த்தல், உபகரித்தல். 

Re-ward'a-ble, a. பலன நிடைக்கத்தக்க. 
Re-ward’er,s. பலனளிப்போன், வெ 

குமானி, உபகாரி, பிரதியுபகாரி. 
Re-word', 0.4. திருப்பிச்சொல்லுதல், 

 திரும்பச்சொல்லுதல். 
Ré-write’, va. இருப்பியெமுதுதல், ௪ 
வாதுபண்ணுதல்,பெயர்த்தெழுதுதல். 

Rhab'do-man-cy, s. கொற்குறிச்சாத்தி 
ரம், கோலாட்டம். 

Rhap-sod’ic, 
Rhap- sod’ic-al, “ a. செய்யும் சுத்த, 
Rhap'so-dist, s. ஓர்செய்யுட்புலவன், ௪ 

ங்கதேம்பரடுவோன், சங்கதேகாரன். 
Rhap’so-dy, 5. ஜர்செய்யுள், இசைப்பா. 
Rhet'o-ric, 8. வரச்கலங்காரம், சாதுரிய 

ம், அணியிலக்கணம், அலங்காரம், 
அணி, சொல்லணி. 

Rhe-tor’ic-al, a. அலங்காரத்துக்கடுத்ச, 
சாதுரியத்துக்கடுத்த. 

Rhe-tor'ic-al-ly, adv. அலங்காரமாய், 
சாதுரியமாய். 

Rhet-o-ri'cian, s. அணியிலக்கணவியா 
ர்த்திகன், சாதுறியன், வாசாலகன். 

Rheum, s. sரசிகொபீடை, பீனசம், நாசி 
மலம், வாதரீர். 

Rhed-mat’ic, a. வாதமுள்ள, நீர்கொண் 
ட, சலதோஷமுள்ள. 
pains in the limbs, கெண்டைவாதம். 

Rhed'ma-tism, s. வாதம். 
in the joints, சர்துவாதம். 

Rheim'y, a. sAிவான, கரிவுள்ள, நீர்க் 
கொண்ட. 

Rhi-noc’e-ros, 8. srரண்டாமிருகம், கா 

ட்டா, ஆமா. 

Rho'di-um, s. ஓர்லோசம். 

Rhomb, அவாதர்க்கோணசது 
Rhombus, st ரம், துவிசமசதூப்பு 

A, சாய்ந்தகதுரம். 

Rhom'bic, a. அவிசம்சதுர்ப்புகயொன. 

Rhom'boid, s. அவாதீர்க்ககோண சதுர 
ம், எதிர்சமசோண Bree gira, 

Rhom-boid’al, a. எதிர்சமகேரணதீர்க் 
தின் 
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Rhi'birb, s. ஒருவகைச்னக்கிழங்கு 
Rhyme, s. எதுகை, தொடை, எதுகை 

ச்செய்யுள். 
Rhyme, v. n. ஏதுகையொத்தல்; 

டையிசைதல். 
Rhyme'less, a. எதுகையற்ற, 
Rhym'er, s. பரடுகிறவன், புலவன், ௧ 

தர்கள் ன் வித்துவான். 
Rhythm, 8. சந்தவிகற்பம், இசைவிகற் 

பம், மடக்கலங்காரம். 

Rhyth'mic-al, a. சந்தவிகற்பமுள்ள. 
Rib, 5. விலாவெலும்பு, பழுவெலு 

ம்பு. 
in building, பாய்ச்ச, கைமாம். 
in botany, இலைநரம்பு, பத்திரநாடி. 
ofa ship or boat, வங்கக்கட்டை, 
வங்கக்கால். 

Rib, v. a. சைமரம்போகுதல், பாய்ச்சி 
டுதல், வங்கக்கட்டைபூட்டல். 

Rib'ald, s. சண்டாளன், For. 

தொ 

Rib'ald, a. சண்டாளத்தனமுள்ள, நீச 
மான, இழிவான, ீ்ழ்மையான. 

Rib’ald-ry, s. கேலிக்கதை, அசப்பியம், 
கொச்சை, கெட்டபேச்சு, வம்புப் 
பேச்ச, துஷணப்பேச்சு. 

Rib'bed, a. விலாவெலும்புள்ள, பாய்ச் 
சுப்போடப்பட்ட. 

Rib‘bon, s. sாடா, அனாழி. 
for the waist, மேகலை, 

in ship building, வங்கக்கட்டையிற் 
பூட்ஞ்சட்டம். 

Rib'bon, v. a. காடாவினாத்சிங்காரித்த 
ல், காடாவைத்துத்தைத்தல். 

Rib'roast, v. 4. உறைக்கஅடித்தல், உரக் 

கஅடித்தல், நோகஅடித்தல். 
Rice, 8. அரி, வரி, சாலி. 

boiled, சோறு, அன்னம், சாதம், ௮ 

சனம், அடிசில். 
boiled and then dried, புழுங்கல். 
husked, அரிச, தண்லெம்.. 
long bearded, வால்நெல், கூர்நெல். 
parched, பொரி, பொரித்தஅரி9ி. 
unhusked or growing, செல், நெ 
ல்லு, சாலி. 

Rich, a. பரக்கியமுள்ள, செல்வமுள்ள, 
ஜசுவரியமுள்ள, தனமுள்ள. . 
abundance, ஏராளம்; மிகுதி, நிறைவு. 
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color, சுவனனம். 

lady, மாள், சீமாட்டி, செல்வி. 
man, சீமான், திரவியவான், செல்வ 
ன், ஐசுவரியவான், பாக்கியவான். 
music, இன்னிசை, களியிசைப்பா 
ட்டு, சங்கம். 
as fruitful, செழிப்பான, செழுமை 
யுள்ள, அதிபலமுள்ள. 
as land, food, &c., கொழுப்பான, 
புஷ்டியான, செழித்த. 

Rich'es, s. (pl.) திரவியம், செல்வம், 
ஆக்கம், ஐசுவரியம், சம்பத்து. 

‘in scripture, பரிபூரணம். 
Rich'ly, adv. செழிப்பாய், செல்வமா 

ய், மிகுதியாய், சிறப்பாய். 
Rich'ness, s. செல்வமுடைமை, Gra! 
யமுடைமை, பாக்கயமுடைமை. 
fertility, செழிப்பு, கொழுப்பு. 
finery, Aறப்பு. 

Rick, s. பட்டடை, வைக்கோற்பட்ட. 
டை, வைக்கோற்குவியல். 
of unthreshed corn, &c., போர்,சுடு, 
அரிக்குவை. 

Rick’ets, s. seணைரோய், சிறுபிள்ளைக 
ள்ரோயினென்று. 

Rick’et-y, a. scண’ணைரோய்கொண்ட. 
Rid, v. a. விதெலையாக்குதல், நீக்குதல், 

பிரித்தல், தவிர்த்தல், அரத்துதல். 
Rid'dance, s. rக்குகை, விலக்குகை, 

தீர்ப்பு, அரத்துகை. 
as deliverance, SOs%v, மீட்பு. 

Rid'dle, s. கொடி, விடுகதை, சத்திப் 
பேச்ச... ' 

as sieve, சல்லடை, அரிபெட்டி, மு 
றம், அரிகிடை. 

Rid'dle, v. a. அறித்தல், கொழித்தல். 
to perforate, தொளைத்தல்.. 
to solve a, தெளிவித்தல், சிக்கறுத்த 
ல், விளங்கப்பண்ணுசல், தாற்பரிய 
ஞ்சொல்லல், அவிழ்த்தல். 

Rid'dler, s. இரட்டறெமொழிவோன், வி 
டுகதைவிடுவிப்போன். — 

Rid'dling-ly, adv. நொடியாய், விகெ 
தையாய், சிலேடையாய், புதைபொ 
ருளாய், விளங்காமையாய். 

Ride, s. சாரி, உலா, பவனி. 
Ride, v.n. a, Wh crea Gane mpc 
ல், வாகனமேறுதல். | ‘ 
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for recreation, உலரத்தல், உலாவத 
ல், சவாரிபோதல், சாரிபோதவ். 
in state, பவனிபோதல். 
to ride easy, தளம்பிறிற்றல், அசைர் 

அஙிற்றல். 
to ride hard, தத்தளித்துநிற்றல். 

Rid'er, s. வாகனமேறிப்போதிறவன், 
குதிரையேறிப்போகதிறவன். 
as additional clause, அனுபஙந்தப்பிர 
மாணம், சேர்க்கப்பட்ட பிரமாணம். 

Ridge, s. அணை, வரம்பு, கட்டு, தீரம், 
புருவம், செய்கரை. 
of a house, (கடு, 
of a mountain, சொடுமுடி, மலைச் 
கரம், கோடு, கூடம். 
as causeway, பாலம், மதகு. 

Ridge, v. a. அணைகட்டிசெல், முககெட் 
டுதல், வரம்புகட்டுதல். 

Ridge’-pGle,.s. எவியோடி. 
Ridg'y, a . இட்டிமுட்டியான, புருவமா 

ன, ம்ம ற்வாலல் 
Rid'i-cule, s. கேலிக்கதை, குறளை, நை 

யாண்டி, சரசம், நகைப்பு, பரிகாச 
by நிந்தை, பதடி, ஈளினம். 

 Rid'i-cule, v. a. கறளைபேசுதல், இழிக் 
. தல், பழித்தல், நிந்தித்தல், நகைத்தல், 
அஷித்தல், சன்னைபண்ணுதல். 

Rid-i-cil’er, s. nரையரண்டிக்காரன், ப 

ரிகாசக்காரன், பழிப்புக்காரன். 
Ri-dic'u-lous, a. ANிக்கப்படத்தக்க, நி 

நீதிக்கப்படத்தக்க, நகைக்கப்படத்த 
க்க, பழிக்கப்படத்தக்க. 

Ri-dic’u-lous-ly, adv. Aிக்கப்படத்தக் 
கவிதமாய், நி்தையாய், FONSI UML», 
நெளிப்பாய், ஈளினமாய். 

Ri-dic'u-lous-ness, 8. Aசரிப்புக்டெம், ந 
கைக்கப்படத்தக்கதன்மை. : 

Riding, s. வாகனமேறிப்போகுகை. 
௮5 ௨ 0௮0, சவாரிபோகும்வழி. 

Rid'ing-céat, s. பரயாணஅங்கி, சவா 
ரிக்காரர்அணியுமங்கி. 

Rid'ing-hab-it, 2 பெண்கள பிரயா 
Rid'ing-hood, if : Cour 9) le) &) 
Rife, a. பரம்புறெ, மேற்கொள்ளுறெ, 

வாடிக்கையான, வழக்கமான, அதிக 
ரிப்பான. | 
to be rife, sடமாடெல், பரிமாறுதல், 
நெருக்குதல்; UTM FN... 
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Rife’ ly, adv. வழக்கமாய், வாடிக்கையா 
ய், அதிகரிப்பாய். 

Rife'ness, 8. sடமாட்டம், நிறைவு, நெ 
ருக்கம், பரிமாற்றம். 

Riffraf, s. குப்பை, கூளம், seen, 
Rifle, s. முறுக்குக்குழற்றுப்பாக்டி, பு 

ரிக்குழற்றுப்பாக்கி, 
Rifle, v. a. கொள்ளையிடுதல், கவர்தல், 

குறையாடுதல்., 
Ri‘fle-man, ௧. சரிக்குழற்றுப்பாக்கிக்கா 

ரன். 
Ri'fler, 8. கள்வன், சோரன், திருடன், 

கொள்ளைக்காரன், கூறைக்காரன். 
Rift, s. யிளப்பு, முறிப்பு, கவர், 

in a stream, களம், இறக்கம், 
Rift, v. a. பிளத்தல். 
Rig, 8. உடபபுடைவை, கப்பலலங்காரம். 

as romp, ஆண்மாரி. 
Rig, v. a. உடுத்தல், அணிதல். 

a ship, அணிதல், கோலஞ்செய்தல்., 
அலங்கரித்தல், பண்ணுறுத்தல். 
to run the rig upon, பசரிகாசம்பண் 
ணுதல், ரையாண்டிப்ண்ணுதல். 

Rig-a-doon’, s. இருவர்சோடுசேர்ந்தாடு 
ங்கூத்து, குரவைக்கூத்து. 

Ri-ga'tion, s. (see Irrigation.) நீர்ப்பர 
ய்ச்சுகை, ஈனைக்கை. 

Rig’ger, s. பண்ணுறுத்துவோன். 
out-rigger, Gaver. 

Rig’ging, ௧. கப்பற்கயிறுகள், மரக்கல 
ச்சர். 

Rig'gish, a. தூர்த்தமான, கஅர்த்தத்தன 
மான, கெட்டரடத்தையுள்ள. 

Rig'gle, v. n. (see Wriggle.) அ।ஈத்தல். 

Right, s. முறை, ஒழுக்கம், தகுதி, திட் 
டம், திருத்தம், 69), ரேர், நியாயம். 
own right, உரிமை, சுதந்தரம், சொர் 
தம், ஆதீனம், தாயம். 
of possession, உரிமையாட்சி, ஆட் 
Aw Meow, ஆதனம். 
of guardianship, உரிமைத்தத்துவம். 
as immunity, சலக்கரணை, ஆதனம், 
இட்டமுள்ளஆட்சி, 
to put to rights, செம்மையாக்குதல், 
ஒழுங்காக்குதல், சீர்ப்படுத்தல். 
to the right, வலக்கை. 

Right, v.a. திருத்துதல்; ரேராக்குதல், 
செம்மையாக்குதல், சீராக்குதல். 
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Right, a. சரியான, திருத்தமுள்ள, மெ 
'ய்யான, செப்பமான. 
angle, மட்டக்கோணம், நேோர்கோண 
ம், சமகோணம், சாத்தியசகோணம். 
conduct, Heer, மன்னெறி. 
hand, வலக்கை, 

not left, வலப்பக்சமான. 

to be right, ஏற்குதல், சரிப்படுதல், 
சரியாகுதல், சமப்படுதல். 

Right, adv. சரியாய், திருத்தமாய், வழு 
வின்றி, நேராய், மெய்யாய். 
right honorable, மvsrாsகனமபொருந் 
திய, அதிகசங்கைபோர்த. 

Righteous, a. தமான, மீதியுள்ள, சரி 
யான, நியாயமுள்ள. 

man, நீதிபரன், நீதிவான். 
Right’eous-ly, adv. சரியாய், ஈீதமாய், 

நியாயமாய், நிதார்த்தமாய். 
Right'eous-ness, s. £9, நிதார்த்தம். 
Righter, s. ஒழுங்குப்படுத்துவோன், தீ 

ருமவான், சட்டதிட்ட்ஞ்செய் 
வோன். 

Rightful, a. Sயrாயமான, நீதியான. 
Right'ful-ly, adv. Fீதப்படி, நியாயமாய். 
Right'ful-ness, s. நேர்மை, நிதார்த்தம், 

கல்லொழுக்கம், நீதிநெறி. 
Right’ ly, adv. இருத்தமாய், சரிவர, நி 

யாயப்படி, நேர்மையாய். 
Right'ness, s. செம்மை, திருத்தம், தட் 

டம், நேர்மை, நிதார்த்தம். 
Rigid, a. பிடிமானமான, கண்டிப்பா 

ன, கடினமான, முரணான, தவறாத. 
austerities, அருந்தவ ம், கடுந்தவம். 
as limb, திமிரான, மடங்காத, விறை 
தீத, மர்தமான. 
to be rigid, sமனமாயிருத்தல், விடா 
ப்பிடியாயிருத்தல். 

Ri-gid'i-ty, 5. இமிர்ப்பு, விறைப்பு, 
கொடுமை, கடுமை, முரண், வளையா 
மை. 

Rig'id-ly, adv. கடினமாய், வளையாமல், 
பிடிவாதமாய். 

Rig’id-ness, s. முரண், வளையாமை, ௧ 
் டினம், உரம். 
of a limb, &c., திமிர், திமிர்ப்பு. 

Rig'ma-role, s. sதாமஞ்சரி, 
Rig’or, s. அகோரம், ஒடுக்கம், இறுக்க 

ம், கடினம், கண்டிப்பு. 
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excessive, wsராகடுமை, கட்டக்கடு 

மை, கொடுமை. 
of temper, |ுரண்டுக்குணம். 
as an ague, குளிர், சதசுரம். 
of life, அருந்தலம். 

Rig'or-ous, a. அகோரமான, நிதார்த்த 
மான, கொடூரமான, கடுமையான. 
person, sண்டிதகாரன், நிதார்த்தன். 

Rig’ or-ous-ly, adv. முரணாய், கண்டித 
மாய், நிதாாத்தமாய். 

Rig'or-ous-ness, 8. முரண், Sar. gL, 
நிதார்த்தம், கடுமை. 

Rill, s. சிற்றாறு, அருவி. 
Rill, v. n. அருகிப்பாய்தல். 
Rin, 8. ஓரம், விளிம்பு, அருகு. 
Rime, 8. உறைந்தபனி, ஆலாங்கட்டி. 
Rim'ple, s. (see Rumple.) சுருக்கு, தி 

ரைவு. 
Rim'ple, v. a. (see Rumple.) சருக்குத 

ல், கசக்குதல், திரைத்தல். 

Rim'ple, v. n. சருங்குதல், திரைதல். 
Rim’pling, s. சருக்கு, திரசைவு. 
Ri'my, 4. சருக்குள்ள, திரைவுள்ள. 

Rind, s. பழத்தோல்,மரப்பட்டை, நார். 

Ring, 8. வட்டம், விருத்தம், சக்கரம். 
for the finger, &c., மோதிரம், ஆழி, 
அங்குலியம், வீகம். 
for the little toe, srlிற்சுண்டுவிரல் 
மோதிரம், காலாழி. 
as sound, ஒலி, தொனி. 

Ring, v. 4. மணியடித்தல், மணிடலுக்கு 
தல், ஈாதமெழுப்புதல். 

Ring, v. n. மணியொலித்தல், லெலெ 
த்தல், கணீர்கணீரெனல், கணார்கணா 
ரெனல், ணெரிண்ணெனல். 

Ring'-bone, 8. க திரையின் A cor ool & @ or 
ம்பின்டீழ்நரமபு. 

Ring'dove, s. eof ap. 
Ring’er, s. மணியடிப்பவன, wool Say 

க்குவோன். 
Ring'ing, s.கிலுங்குகை, ஒலிக்கை, தொ 

னிக்கை, நாதிக்கை. 
Ring'lead-er, 8. குழப்பத்துக்குத்தலைவ 

ன், அராதிக்கன், கலகத்தலைவன். 
Ring'let, s. Aறுமோதிரம், வட்டம், ம 

யிற்சுருள். 
 Ring-stréak'ed, a. மேோதிரவளைவான, 

வரிபொருந்திய, வரியுள்ள. 
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Ringworm, 8. படர்காமரை., 
Rinse, v. a. அலம்புதல், சுலவுதல், கழு 

வுதல், VES. 
the mouth, கெரப்பளித்தல், வாயலம் 
புதல், வாய்பூசறுத்தல். 

Rins'er, 8. புடைவைகழுவுபவன், கா 
லிப்ட் 

Riot, s. கலகம், குழப்பம், கலாதி. 
festive, sof), களியாட்டெ்கலகம்,கோ 
லாகலம். 

Ri'௦t, 1.௩. கலகம்பண்ணுதல், ஆராதூா 
ப் 

Ri'ot-er, s. sகலரதிக்காரன், குழப்பக்கா 
ரன், விருந்துக்காரன், இடம்பக்கார 
ன், ஆராதி. 

Ri'ot-ing, s. Aற்றின்பவாழ்க்கை. 
Ri'ot-ous, a. sகலகமுள்ள, கலாதியுள்ள, 
இடம்பமான. 

Ri'ot-ous-ly, adv, sலாதியாய், குழப்ப 
மாய், கலகமாய், இடம்பமாய். 

Ri'ot-ous-ness, s. sலரதி, குழப்பம், ௧ 
லகம், சம்பிரமகடை, இடம்பம், ஆ 
டமபம. 

Rip, 5. கழிவு, ஹு, Sone, Eom. 
Rip, v.a. கழித்தல், பிய்த்தல், பிளத்த 

ல், றேதல், பீறுதல். 
a seam, தையல்பிரித்தல். 

Ripe, 4. பழுத்த, கனிந்த, பக்குவமான. 
fruit, பழம், கணி, கனிந்தபழம். 
finished, தர்க்க, முதிர்ந்த. 
first ripe fruits, மதற்கனி, பிரதமப 
லம், முதற்பிரயோசனம். 
over ripe fruit, செக்கற்பழம், அழிந் 
தபழம், கனிந்தகணனி 
as premature, வெம்பல். 

Ripe'ly, adv. கனிவாய், முதிர்வாய். 
Rip’en, 1. a. பரகம்பண்ணுதல், பக்கு 

வமாக்குதல், யழுப்பித்தல். 
prematurely, வெம்பப்பண்ணுதல். 

Rip'en, v. n. கனிதல், பழுத்தல். 
Ripe’ness, s. sனிவு, முதிர்வு. 

as perfection, தேர்ச்சி, பூரணம், பக் 
குவம், தேற்றம். 

Rip'per, s. Qழிப்பவன், பீறுவோன். 
Rip'ping, s. Sநிக்கை, Snes, பீறுகை. 
Rip'ple, s. 9%, திரை, சிக்குவாங்கி. 
Rip'ple, v. n. சலசலத்தல், களகளத்தல். 

as a wave, Aரைதல், கலங்கல், 
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Rippling, 
Rise, 8. எழுச்சி, எழுப்பம்; ஏற்றம். 

of ground, இடர், திட்டி, இட்டெமேடி. 
of the sun, moon, &c., உதயம், உதி 
ப்பு, காலிப்பு. 
rise and fall, பள்ளமுந்திட்டியும், ௭ 
ற்றம்இறக்கம், உயர்ச்சதொழ்சசி, 
as increase, வளர்ச், பெருக்கம். 
as origin, தோற்றம்; வேர், மூலம், து 
வக்கம், ஆரம்பம். e 

Rise, v.n. எழும்புதல்; எழுதல், TMS 
ல், உயர்தல், இவர்தல், ளெம்புதல், 
வர்த்தித்தல், வளர்தல், தோன்றுதல். 
above others, சலைப்படுதல், சிறத்த 
ல், முந்துதல். 
high, as a tree, &c., ஓங்குதல். 
to life, உயிர்த்தெழுதல், உயிர்த்தல். 
from affliction, sகரnையேறுதல், ஈடே 
றுதல், சொஸ்தமாதல். 
from obscurity, ஆட்படுதல், தேறுத 
ல், தலையெடுத்தல், 
as billows, அ’xையெடுத்தல், திரையெ 
டுத்தல், கொர்தளித்தல். 
as bread, பெரங்குதல். 
as boiling water, anger, &c., கொதி 
த்தல், பொங்குதல். 
as the hair, in joy, இவிர்த்தல், சிலிர் 
E50, புளகங்கொள்ளுதல். 
as a hurricane, புயலடித்தல், புயல்வீ 
சுதல், பிரசண்டமாருதம்வீசல். 
as the sun, உதித்தல், உதயமாதல், கா 

DEV, தோன்றுதல். 
as a stench, கரற்றமெடுத்தல். 
asa எக் புடைத்தல், வீங்குதல். 

as the tide, sீரெடுத்தல், பெருகுதல். 

as water when obstructed, சேங்குத 

ல், ததும்புதல், 
as wind, கரற்றுக்ளெம்புதல், காற்று 

வீசுதல். 

Ris'er, 8. எழும்புவோன். 

Ris-i-bil'i-ty, S. சிரிக்குந்தன்மை, நகை 
க்குணம், ஈகைப்பு. 

Ris'i-ble, a. ஈகைக்குணமுள்ள, சிரிக்க 

த்தக்க, ரையாண்டியுள்ள. 
Ris’ ‘ing, 5. orp eG, எழுப்பம், செப்ப 

ம், ஏற்றம். 
ground, இடல், திட்டை, மேடி. 
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from the dead, உயிர்த்தெழுதல், 
of a planet, Sரசொதயம், உதயம். 
of a river, &c., நீர்ப்பெருக்கு, பிர 
வாகம், தேப்பம். 
as insurrection, sலகம், குழப்பம். 

as tumor, கட்டு, சினப்பு, சுரப்பு, பு 
GOL LILY. 

Risk, 8. அணிவு, மோசம், அபாயம். 
Risk, 0. a. துணியச்செய்தல், மோசத்து 

க்கிடனாக்குதல். 
Risk'er, 5. தணிவுள்ளவன், மோசத்துக் 

குள்ளாக்குபவன். 
Rite, 8. முறை, ஒழுங்கு, கருமம், சட 

ங்குக்கிரியை, தருமம், ஆசாரம். 
religious, அனுட்டானம், அனுட்டி 
ப்பு, நிட்டை, சடங்கு, வேதாசாரம். 

Rit'u-al, 8. சடங்குப்பிரமாணப்புத்தக 

ம், பத்ததிமுறை, சரியைமுறை, ஓ 
முக்கமுறை, தருமசாத்திரம், தருமநூ 
ல், ஸ்மிருதி. 

Rit'u-al, a. சடங்குமுறையான, பத்ததி 
முறையான, கிரியைமுறையான. 

Rit'u-al-ist, s. Qரியாசாரசாத்திரி, சட 
ங்குப்பிரமாணிகன். 

Rit'u-al-ly, adv. பத்ததிமுறையாய். 

Rival, s. எதிரிடைக்காரன், எதிராளி, 
பகைவன், விரோதி. 

Rival, v. a. இகலுதல், எதிரிடைகட்டு 

தல், எதிரித்தனம்பண்ணுதல், எதிர்த் 
தல், விரோதித்தல். 

Rival, a. எதிரிடையான, எதிரித்தனமு 
ள்ள, விரோதமுள்ள. 

RY val-ry, s . இகல்வு, எதிர்வு, எதிரிடை, 
வாதம், எதிரித்தனம், போரித்தனம், 
போட்டி, விரோதம். 

Ri'val-ship, 5. பேோரித்தன்மை, எதிரித் 
தன்மை, விரோதத்தனம். 

Rive, ». a. பிளத்தல், கழித்தல். 
Rive, ».n. vein வெடித்தல், பிள 

தீதல், பகுதல், கழிதல். 
Riv'er, s. பிளக்கிறவன், இழிக்றெவன். 
Riv'er, s. அனு, நதி, கங்கை. 

mouth of, ஆற்றுரீர்க்கழிமுகம், ௮௫ 
விசொடுவாய், முசத்துவாரம். 

Riv'er-drag’on, s. முதலை, இடங்கர். 
Riv'er-horse, s. sடற்குதிரை, நீர்க்குதி. 

ரை, நீர்யானை. 7 
| Riv'et, s. சடையாணி. 
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Rivet, v. a. கடாவுதல், ஆணியிறுக்கு 

தல், தறைதல். 
attention, மனதையிழமுக்குதல், மன 
தைக்கவருதல். 

Riv'u-let, s. சற்று. 
Rix-dol'lar, s. De. அணா, முக்கால்ரூபா 

க்கொண்டஓஒர்நாணயம், இறைசால். 
Roach, s. pier. 

Road, s. auf, பாதை, அடிப்பாடு, 
main road, தெரு, வீதி, இராசலிதி, 
இராசதெரு, பண்டாரத்தெரு. 
for ships, தறை, முகத்துவாரம், YM. 

corner of or bend in, Caran, மு 

டுக்குத்தெரு. 
Road'stead, s. முகத்துவாரம், துறை, 
Roam, v.n. திரிதல், அலைதல், உழலல், 

சுந்றித்திரிதல், உலைந்துதிரிதல். 
Roamer, s. சுற்றித்திரிவோன், அலைந்து 

திரிவோன், உழல்வோன், நாடோ. 
Roaming, a. அலைகிற, DAG. 
Roan, a. புள்ளியள்ள. 
Roar, s. முழக்கம், ஆரவாரம், அல்லம். 
of a child, oீரிட்டமுகை. 
of a lion or warrior, Aஙகsாதம். 
of the sea, sடலிரைச்சல், கொர்த 

ளிப்பு, கோஷ்டம். 
Roar, v. ௩. முழங்குதல், இரைதல், Fay 

தல், கருச்சித்தல், சிங்ககநாதங்கொள் 
எல், ஓலமிடுதல், ஆர்ப்பரித்தல். 

with grief, &c., அலறுதல், கதறுதல். 
as the sea, கொர்தளித்தல், ஆரவாரி 

த்தல், கோஷ்டித்தல், குமுறுதல். 
as beasts, sர்ச்சித்தல், பிஸிறுதல், ஊ 
ளையிடுதல், உறுமுதல். 
as flame, சடசடெனல், Fmsa, ப 
கபகெனல். 

Roar'er, s. sரதமிடுவோன். 
Roaring, 8. சங்கநாதம், கோஷ்டம், 
கோஷணை, கோலாகலம். 

Roast, 8. பொரியல், கருணை. 
as meat, குட்டிறைச்ி, குசியம், ப 

டித்திரம். 
Roast, 0. a. சுடுதல், கருக்குதல், பொரி 

தீதல், வறுத்தல், திய்த்தல். 
to be roasted, பொரிதல், வறுதல், 
Suga, காய்தல், 

Roast'er, 8. சுடுவோன், பொரிப்போ 
or, வறுப்போன். 
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as grid-iron, இறைச்சிமுதலியசுடுங் 
கருவி. 

Rob, v.a. கொள்ளையிடுதல், திருதெல், 
கவர்தல், குறையாடுதல், பறித்தல். 
to be robbed, s௭வுகொடுத்தல், பறி 
கொடுத்தல், குறைகொடுத்தல். 

Rob'ber, s. திருடன், கள்வன், கொள் 
ளைக்காரன், பறிகரரன், சோன். 

Rob’ber-y, s. கொள்ளை, களவு; திருட் 
ட, கள்ளம், சோரம். 

Robe, s. நிலையங், குப்பாயம், போர் 
வை, உத்தர்யம், அலங்காரவஸ்திரம். 
of state or office, பL்டத்துநிலையங் 
இ, பட்டவஸ்திரம். 

Robe, v. a. gaGweedllsa, சிெறப்பாயுடு 
S50, அலங்காரவஸ்திரமணிதல். 

Rob'in, s. ஓர்குருவி. 

Rob-o-ra'tion, s. பலப்படுத்துகை, ஸ்தி 
ரப்படுத்துகை. 

Ro-bust', a. பலமான, பெலனான, திர 
மான, இண்மையான, திட்டமான, 
கெட்டியான. 
person, பெலவான், உரவான், திண் 
ணியன், வலியன். 

Ro-bust’ness, 8. பலம்; திட்பம், திண் 
மை, இட்டம், கெட்டித்தனம். 

Roch'et, s. கருவின்வெள்ளை நிலையங் ௫, 
Rock, 8. கன்மலை, பாறை, யார். 

a bird, பெருங்கழுகு. 

as defense, asylum, அடைக்கலம், பு 
கலிடம், தஞ்சம். 
as strength, பலம், வலிமை. 
as distaff, கொட்டையிட்டபஞ்சுசுற் 

றியிருக்குங்கதிர். | 
Rock, v. a. ஆராட்தெல், தாலாட்டிதெல், 

ஓலாட்டுதெல். 
a cradle, தொட்டிலாட்டுதெல். 

Rock, v.n. ஆடுதல், அசைதல். 
as atree, தள்ளம்டாறுதல், தளம்புதல். 

Rock'-al-um, s. sற்சனக்காரம். 
Rock'-ba-sin, s. கற்றொட்டி. 
Rock-crys'tal, s. வைரப்பளிங்கு, பளி 

ங்குக்கல். 
Rock’er, s. ஆராட்டுவோன், தாலாட்டு 

வோன், ஓலாட்டுவோன். 
Rock'et, 8. வாணம், 

blue, மத்தாப்பு, பகல்வெற்றி, 
sky rocket, ஆகாசவாணம். 
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flower-like, பூவாணம், நிலலிறிசு. 

wheel rocket, zசக்கரவாணம். 

which flies sideways, எவிவாணம். 
Rock'i-ness, s. யாறையுள்ளதன்மை, 

வைரம், உரம். 
Rock’ing, 8. ஆட்டம், அசைவு, கம்பித 

ம், கம்பம். 
Rock’less, a. sலலில்லாத, பாரற்ற, 
Rock'-oil, s. (see Petrol.) Arரரெய், 

சிலாநாதம்,கல்மதம். டூ 
Rock'-ri-by, s. ஒர்வகைமாணிக்கம். 
Rock'-salt, s. இந்துப்பு, ஈாதேயம். | 
Rock'-work, 8. spear. 
Rock'y, a. கற்பரறையான,  பாறையுள் 

OT, உரமான, வைமமுள்ள. 

strata, கற்பார், கற்படை. 
Rod, s. தடி, கோல், மிலாறு, கம்பு, தீ 

ண்டம். 
of a weaver’s loom, அலகுகம்பு. 
as measuring instrument, ஓரளவுகோ 
ல், காணியளக்குங்கோல். 
as punishment, ஆக்கினை, தண்டனை. 

Rod-o-mont-ade', s. eீம்புப்பேச்சு. 
Rod-o-mont-ade’, v. n. யபெருமைபாரா 

ட்டெதெல், வீம்புபேசுதல். 
Rod-o-mont-ad’or, s. Siu er, புழுகன். 
Roe, eg LR அருண 
Roe’buck, ம்,கலைமான். 

as female of the hart, பெண்மான், 
வெளிமான், பிணைமான். 

Roe, 8. மின்சனை. 
Ro-ga'tion, s. விண்ணப்பம். 

Rogue, 5. பாதகன், புரளிக்காரன, தனு 

குறும்பன், சண்டாளன். 

Rogue, v.n. அலைந்துதிரிதல். 

Régu'er-y, 8. கள்ளம், திருட்டு, புரளி, 

தந்திரம், குது. 
Rogue’ ship, s. கள்ளத்தனம், புரளித்த 

னம், உபாயம், கபடம். 

Rogu'ish, a. அடினமுள்ள, அடிப்புள் 

Or, துடியாட்டமுள்ள. 

person, அடுக்கன், அடியன், திருக்க 
ன், கபடன், புரளித்தனமுள்ளவன். 

to be roguish, 99,550, புரளிபண் 
ணுசல், அடினம்பண்ணுதல். 

Rogu'ish-ly, adv. sள்ளமாய், தடியாட் 
டமாய், உபாயதம்திரமாய். 
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Rogu’ish-ness, s. wien, புரளித்தன 
ம், உபரயதந்திரம், திருக்கு. 

Roil, v. a. கலக்குதல், குழப்புதல். 
to excite anger, Camuepe Osa. 

Roil'y, a. கலங்னெ, கலந்த; குழம்பிய. 
Roll, 8. சுருள்; செந்துருக்கம். 

of cord, &c., கயிற்றுப்பர்து. 
of cotton for spinning, சொட்டை. 

of a drum, தரிததாளம். 
of a patient, உளர்ச்ி. 
of a ship, தளப்பம், 
of tobacco, புகையிலைச்சருட்டி. 
of a list, srாமஅட்டவணை. 

Roll, v. a. சற்றச்செய்தல், உருட்கெல். 
down, உருட்டிவிழுத்தல். 

up a mat, &c., சுருட்டல். 
a wheel, ball, &c., உருட்டுதல், 
with the fingers, &c.,. கெருடுதல், 
குளிகையுருட்டெல். 

Roll, v. ௩. சழலுதல், உழலுதல். 
about, over, &c., புரரதல். 

down, உருண்டுவிழுதல். . 
UP, சுருளரூதல், மண்டலமிடதெல். 
as a boat, &c., தள்ளம்பாறுதல், ஆ 

டுதல், தத்தளித்தல். 
as waves or ripples, திரைதல், sou 

குதல், அலம்புதல், 
as a wheel, ball, &e., உருளுதல். 

Roll'er, s. புரரரவது, உருளுவது. 
for a printing press, மAக்குமவி. 
for smoothing land, பரம்பு. 
for a weaver’s loom, படைமரம். 

as muller, அம்மிக்குழவி. 
as bandage, srயங்கட்டெபுடைவை. 

Rolling, s. ஆட்டம், உருட்சி, உருட்டி. 
of a vessel, sகப்பலாட்டம், தோணி 
யாட்டம். 

Roll'ing-pin, s. மரக்குழலி. 
Roll'ing-press, 8. தகடாக்குமியந்திரம். 
RO'man, a. உரோமானுக்குரிய. 

Ro-mance’, 5. கட்டுக்கதை, வைப்புக்க 

ட்டு, விசித்திரக்கதை. 
Ro-mance’, v.n. sதைகட்டுதல், கட்டு 
.க்கதையுண்டெண்ணுதல். 

Ro-man'cer, 8. sதைகட்டுவோன, க 

தைகற்பிப்போன், கட்கெகதைக்கா 
ரன், விசித்திரகதைக்காரன். 
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RO'man-ize, v. a. 
௫ுப்புதல், உரோமனாக்குதல். 
language, இலத்தின்பாஹைப்போங் 
STOW Up ES. 

Ro-man'tic, a Aத்தரமான, நம்பக்கூ 
டாத, மனோரதியமான. 
story, கட்டுக்கதை, விரித்திரக்கதை. 

Ro-man'tic-al-ly, adv. வைப்புக்கட்டா 
ய், கட்டகெகதையாய். 

Ro-man’tic-ness, 8. விணெண்ணம், வி 
ண்நினைவானதன்மை, வைப்புக்கட் 
டு, மனோரதியம். 

Romp, 8. ஆண்மாரி, அடியாட்டக்காரி, 
ஆடிமாலை, பம்பரத்தி. 

Romp, v. ௩. குதிகொள்ளுதல், அடித்தல். 
Romp'ing, 8. குதிப்பு, கும்மாளம், துடி 

னம், அடியாட்டம். 

Romp'ish, 4. துள்ளாட்ட மான, அடியா 
ட்டமுள்ள, துடினமான. 

Romp’ish-ness, s. அடியாட்டம், அடி 

ப்பு; அகெகு. 
Rood, s. ஒர்கீட்டலளவு, ௮ஃது ௪௱௫௰ 

. முழங்கொண்டது. 
Roof, s. கூரை, தாழ்வாரம். 

arched, கூடாரம், விற்கூரை. 
flat, தட்ட, அரமியம், நிலாமுற்றம், 
மேன்மச்சு. 
plastered, சரக்துக்கூரை. 
the ridge of, qa@. 
sloping, தாழ்வாரம், சாய்ப்பு, இறக் 
கம், நாற்றி, 
thatched, கூரை. 

of the mouth, அண்ணம். 
of a palankeen or carriage, பன்னா 
ங்கு, DOG, பன்னாணம. 

Roof, v. a. தாழ்வாரங்கட்தெல், கூரை 
SOS, சாய்ப்பிறக்குதல். 
with thatch, வெய்தல். 
the ridge of, முகடகட்டுதெல், 
with plaster, மூடுசாந்துபோடுதல். 

Roofing, s. வேய்கை, மூடுகை. 
Roof'less, a. கூரையில்லாத, சாய்ப்பில் 

லாத, தாழ்வாரமற்ற. 
as houseless, a&ip vers. 

Roof'y, a. கூரையுள்ள, தாழ்வாரமுள்ள. 
Rook, 8.ஒர்வகைக்காகம்,உபாயி,தந்திரி. 
Rook, v. a தந்திரம்பண்ணுதல், எய்த 
“தல்; உபாயம்பண்ணுதல். 
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Rook'er-y, s. srக்காய்கூ யிடம். 
Room, 8. இடம், தானம், தலம், அறை. 

of a house, அறை, சார், சாலை, மண் 
LLL, கூடம். 

upper, மேல்விடு, மேல்மண்டயபம். 

under ground, cave, &c., Maw, & 
LOD, முழைஞ்சு, நிலவறை. 
to take up room, &c., இடங்கொள் 

ஞூதல், இடம்பிடித்தல். 
there is no room, வெள்ளிடையில் 

லை, இனியிட மில்லை. 
to give room, ஒற்றியிருத்தல் 

Room, .%. குடியிருத்தல், தங்குதல், 
AMADA ASH. 

Room/i-ness, s. லிசாலம், விரிவு. 
Room'-mate, s. ஒரேலசதியிற்றங்கு 

வோன், ஒசரேஅ௮றையில்வரிப்பவன். 
Roomy, a. விசாலமான, இடங்சொ 

ண்ட; இடம்பாடிள்ள. 
Roost, 8. பட்சியிராத்தங்குமிடம், சே 

சக்கை, பள்ளி. 
Roost, v.n. படிதல், தங்குதல். 

at roost, நித்திரை, தூக்கம். 
Roost’ing, a. படிகிற, தங்குகிற. 
Root, s. வேர், இழங்கு, மூலம், தாது. 

esculent, கந்தம், கிழங்கு. 
of creepers, பலலி,அல்லி,அம்பு,வீழ். 
in algebra, மூலம். 
tap root, மூலவேர். 
of a matter, வேர், காரணம், மூலம், 
சாரம், குக்குமம். 

of the tongue, 99.67, ஈfாமூலம். 
as cause, sாரணம். 

Root, v. a. sாட்டுதல், அழுத்துதல், ப 

தித்தல். 
out, ரிருமூலமாக்குதல், களைதல்; டி 
டுங்குதல். 

as a hog, உழுதல்; கண்டுதல். 
Root, v.n. வேர்பற்றுதல், வேருன்றுத 

ல், வேர்கொள்ளுதல், வேரிறங்குதல். 
to be rooted wp, பெயர்தல், நிருமூ 
லமாதல், நித்தல். 

Root'ed, a. வேர்வைத்த, உறுதிப்பட் 
ட, ஆழமான, ஸ்திரமான. 

Root'ed-ly, adv. ஆழமாய், 
heartily, மனசார, நெஞ்சறிய. 

Root’er, s. பிருமூலமாக்குவோன், நிலை 
ப்படுத்துவோன். 
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Rope, s. தீயிறு, பழுதை, 

three stranded, முப்புரியுள்ள. 
of the fibres of the cocoanut husk, 

கதம்பைக்கயிறு, தாம்பு. 
of the stem of the palmyra leaf, #7 
வாணிவடம், ஈர்வாண்டு, 
dancer, கழாய்க்கூத்தன், தொம்பன், 
தொம்பக்கத்தாடி. 
maker, sயிறுதிரிக்கறவன், கயிற்றுக் 
காரன், கயிறுமுறுக்குவோன். 
with a noose, sண்ணி, தடம், உரு 
வுதடம், சுருக்கு. 

Rope'-lad-der, s. swWிற்றேணி. 
Rope'-walk, s. sயிறுதிரிக்குஞசாலை. 
Rop-i-ness, 8. eணித்தன்மை. 
Rop'y, a. லீணியான. 

to be ropy, லீணியாயிருத்தல். 
Ro'ral, a. பனிக்கடுத்த, பனிபோன்ற. 
Ro-rif’er-ous, 4. பனியைப்பிறப்பிக் 

திற, 
Ro'sa-ry, 8. முட்செவ்வந்திப்பூம்பாத்தி, 

of idolaters, செயமாலை, செபமணி. 

Ros'cid, a. பனிபுரண்ட, பக்கிகிவிற்க்த. 
Rose,s.முட்செவ்வந்தி, இ ஷன. ( Heb. ) 

white, வெண்முட்செவ்வந்தி, 
China, சவை, சவாபுட்பம், னமுட் 
செவ்வந்தி, 
under the rose, இரகசியமாய், அந்த 
ரங்கமாய். 

Ro'se-al, a. முட்செவ்வந்திபோன்ற., 
Ro'se-ate, a. வாசனையுள்ள, செவ்வம் 

திப்புட்பம்போன்ற. 
Ros'ed, a. செவந்த, செரந்நிறமுள்ள. 
Ro'set, 5. வெண்செவப்பு, செவத்தமை. 
Ro-sette’, s. AjAிரப்பேவேலை, அலங் 

காரபூவேலை. 
Rose'-wa-ter, 8. பூ£ீர், பன்னீர், பனிரீர். 
Rose'-wood, s. ஓர்மரம். 
Ros'in, s. (see Resin.) குங்குலியம். 
Rosin, v. a. குங்குவியம்பூசுதல். 
Ro'si-ness, 8. |ட்செவ்வந்திபோன்ற 

அ, வெண்செவப்பு. 
Ros'in-y, a. (see Resiny.) குங்கிலியம் 

போன்ற, குற்குலவொத்த, 
Ros'tral, a. அலகுக்கடுத்த, கப்பலின் 

முன்புறம்போன்ற. 
Ros'trate சொண்டுபோன்ற, ௮ 
Ros'tra- ted, ப்ர 
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Ros'trum, s. Hs கப்பற்ற 
Rav fh Got. 

for declaiming, பிரசங்கமேடை. 
as pipe, PIG po. 
surgeon’s scissors, பறவைமூக்குக்கு _ 
0G, காயம்விடுவிக்குங்குறடு, 

Ro'sy, a. செவ்வந்திப்பூப்போன்ற, புட் 
பிக்கிற, சிறப்புள்ள, செம்மையான. 

Rot, 8. குட்ட ரோய், ஊழ்ப்பு. 
Rot, v. a. பதனழித்தல், உக்கப்பண்ணு 

தல், ஊழ்த்தல். 
Rot, 1.௩. அழுகுதல், அழிதல், LEGS 

ல், இறத்தல், கெடுதல், சமித்தல், ௨ 
ரூத்தல், ஊழ்த்தல். 

Ro'ta-ry, a. சுழலுறெ, உழலுறெ, உரு 

ஞூதிற, சுற்று. 
to be rotary, சுழலுதல், உழலதல், 

உருளுதல். 
Ro'ta-ted, a. சுழன்ற , உருண்ட சுற்றிய. 
Ro-ta'tion, 8. சுழற்சி, உழற்சி 
as succession, முறை முறையாகுகை, 
மாறிமாறியியலுதல். 

Ro'ta-tive, | et உருளுதிற, 
Ro'ta-to-ry, ' $ கறங்குகிற, 
Rote, 8. வாய்ப்பாடம். 

Rote, v.n. ஒன்றின் பின்னொன்றாய்க்க 
ழிர்துபோதல். 

Rotten, a. அமழுகலான, அழுக, உக் 
கலான, . பதன்கெட்ட, ஊழலித்த, 
ஊன, உளுத்த. 

Rot'ten-ness, 8. பதனழிவு; உளுப்பு, 
ஊழலிப்பு, மக்கல், உக்கல். 

Rot'u-la, 8. முழங்காற்சில்லு. 
Ro-tund’, a. விருத்தமான, வட்டமான, 
உண்டையான, வட்டித்த. 

Ro-tund-i-fo’li-ous, 4. வட் டஇலையு 
ள்ள. 

Ro-tund'i-ty, / ‘ உருண்டை, உண் 
Ro-tund'ness, ‘டை, விருத்தம், திர 

ளை, பிண்டம், வட்டம். 
Ro-tun'da, கி் விருத்தகிரக 
Ro-tun’do, ' § ம், வட்டலீடு, 

Rouge, s. செவத்தமை. 
Rouge, v. a. செவத்தமைபூசுதல். 
Rough, a. சொறியான, பருக்கனான; மு 

ரடான, முரனனை, சரவையான, ௧ 
டினமான, கரமுரடான, அழுத்தம 

ற்ற, பரும்படியான, சருச்சரையான. 
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COPY, சரவைச்சவாது, சரவையெழு 

த்த, பிரநியெழுத்து. 
country, படுநிலம், பாலைநிலம். 
disposition, &c., தறுகுறும்பு; 
ண்டு, நாகரீகமின்மை. 
manners, அனாசாரம், அவமரியாதை, 
கடாச்சங்காத்தம், நாட்டீகம், மிரு 
காண்டித்தனம். 
person, அடுக்கன், அடியன், SINGH 
ம்பன், மரியாதையற்றவன். 
sea, உரத்தகடல், கொரந்தளிக்குங்க 
டல், கோஷ்டமுள்ளசமுத்திரம். 
stone, சொறில்கல்., 
storm, கடும்புயல்,பிரசண்ட மாருதம். 
voice, மந்தக்குரல், கரகரத்தகுரல், ௮ 
டைத்தகுரல். 
weather, கடும்புயற்காலம். 
wind, உரத்தகாற்று, 
work, சரவைவேலை, பரும்படியான 
வேலை, பருக்கன்வேலை. 
as cruel, கொடுமை. 
as an edge, கருக்கு, கரு, பல், பூ. 
ahair, Aலும்பல்மயிர், தூுறுரோமம், 
நிறையுரோமம். 
as leaves, சணை, Far coor. 

Cay 

an uneven road, மேடநும்பள்ளமுமா 
னவழி, கரமுரடானவழி. 

Rough'-cist, s. sகடாச்சங்காத்தம், சர 
வைவேலை, பருமட்டவேலை. 

Rough'-cist, v. a. பருமட்டாய்ச்செய் 
தல், சரவையாய்ச்செய்தல், 

Rough'-draw, v. a. பரும்படியராய்வரை 
தல், போலியாய்ரேதித்தல். | 

Rough’en, v. தறுக்கணித்தல், கடினப் 
படுத்தல். 

Rough’-hew, v.பருவெட்டுவெட்டுதல். 
Rough'ly, adv. கரமொரடாய், பலோற் 

காரம்ாய், கடிதாய், தறுகுறும்பாய். 
Rough'ness, 8. sரடுமுரடு, கொடுமை, 

சரவை, சருச்சரை, தறுகுறும்பு. 

in manners, sாட்டுப்போங்கு. 

Rough’-shod, 8. மூன்றிரும்புமுட்பொ 
ருந்தியகாற்பறளை. 

Round, s. வட்டம், உண்டை, உருண் 
டை, திரளை, கோளம். 
of business, &¢., முறை, ஒழுங்கு. 
of fire arms, ஒரேமுறையிலிடும்பல 
வெடிச்சத்தம். 
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of a ladder, கென்பு, படி, பழு. 
in music, இணைச்சுருதி, துணைச்சரு 
தி, சக்ெவம். 

Round, v. a. சழற்றுதல், சுற்றுதல், திர 
ட்தெல், உண்டையாக்கல், சக்கரமா 
க்குதல், கோளமாக்கல். 

Round, v.n. தருதல், சுழலுதல். 

Round, 4. வட்டமான, விருத்தமான, 
உண்டையான, நிறைவேறின, பூரண 
மான, வட்டித்த. 

and round, சுற்றிச்சுற்றி, வட்டமிட்டு 
to become round, Sre7sa, உண் 
டையாதல், கோளமாதல். 

Round, adv. கழ, சுற்ற. 
about, குழவர, எங்கும். 

Round, prep. GY, சுற்றி, 
Round’a-bout, s. ஓர்மேலங்கி, ஓர்போ 

ர்வை, மீக்கோள். 

Roundhouse, s. ஓர்காவற்சாலை. 
in ships, sப்பற்றலைவனிருக்கு மறை. 

Round’ish, a. வட்டித்கத, வட்டமான, 

சக்கராரருதியான, சக்கரமான. 

Round'ly, adv. வட்டமாய், 

plainly, தெளிவாய், விபரமாய். 
boldly, தைரியமாய். 

Round'ness, 8. வட்டிப்பு, விருத்தாகா 
ரம், உண்டைரூபம், வட்டணை, ௨ 

அதி, தெளிவு. 
Round'rob-in, 8. விருத்தாகாரமாய்க்கை 

யொப்பமிடப்பட்டவிண்ணப்பம். 

Round’-top, 8. பரய்மரவ ட்டு, 

Rouse, v. a. அருட்தெல், எழுப்புதல், 

MOON, முயற்சிபண்ணுதல், இ 
யக்குதல், எவுதல். 

Rouse, v.n. எழும்புதல், முயற்eிகொ 
ள்ளுூதல், சாக்கிரதைப்படுதல். 

Rous'er, 8. எழுப்புவோன், அரண்டு 
வோன், எவுவோன். 

Rous'ing, a. அருட் சியுள்ள, எழுசசியா 
ன, முயற்சியுள்ள, அரண்டுறெ. 

Rout, 8. ஒட்டம், கலைவு, நிலைகுலைவு, 
பின்னீடு, இடைவு, படை முறிவு. 

as rabble, Sழ்மக்கள்கூட்டம், துற்ச 
ங்கம், கழியாட்டெக்கூட்டம். 

as road, course, பிரயாணம், தெரு, 
பாதை, போக்கு, செலவு, ஈடை. 
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Rout, v. 4. உலைத்தல், கலைத்தல், SOS Lp 

S50, நிலைகுலைத்தல், சாய்த்தல், 9 
தைத்தல், கெவித்தல், பின்னிடையச் 
செய்தல், ஓட்கெல். 
to become routed, soைந்துபோகுத 
ல், கவிழ்தல், நிலைகுலைதல், தோற்ற 
ல், இடைதல், சாய்தல். 

Route, s. வயி, பாதை, பிரயாணம். 
R6u-tine’, s. ஒழுங்கு, முறை, மேரை, 

Giada) ib. 
Rove, v. a. திரிதல், ய salads 

தேசாந்தரம்போதல். 
Rover, s. தேசாந்தரி, ஆரறாடி, aah? 

வன், நாடோடி. 
as robber, குறைக்கராரன். 

Roving, a. PAB», அலைதிற, உலைநறெ, 
Row, 8. நிரை, வரி, ஒழுங்கு, அக்கு, 

அணி, பத்தி, வரிசை, நிரை. 
of guests, பக்தி, பத்தி, 
to be in rows, ௮ணியணியாயிருத்த 
ல், சிரேணியாயிருத்தல். 
to place in rows, பத்தியத்தியாய்வை 
த்தல், நிரைநிரையாய்வைத்தல். 

Row, 8. சொந்தளிப்பு, களியாட்ட, ௮ 
மளி, குழப்பம். 

Row, v. தண்டுவலித்தல். 

Row], s. கப்பணம், முட்சில். 
among farriers, sாரத்திரி, 

Row’el, v. a. sாரத்திரிவைத்தல், முட்சி 
ல்லிடுதெல். 

Row'er, s. தண்டுவலிப்போன். 
Roy'al, s. பருக்கன்காடிதம், 

a soldier, பேோர்ச்சேவகன். 

among seamen, sப்பலின்சறுபாய், 
in artillery, சறுபீரங்கி. 
stag’s horn, so’oைக்கொம்பு. 

Royal, a. இராசரீகமான, இராசபாவ 
னையான, இராசமானியமான, இரா 
சாங்கமான, மகத்துவமுள்ள, மகிமை 
யான, மேன்மையுள்ள. 

city, இராசநகரம், இராசதானி. 
presence, கொலு, திருமுன், இராச 
சன்னிதானம், வேத்தவை. 
attire, style, &c., இராசகோலம், 

Roy’ al-ism, 8. ௮ரசர்சம்பந்தம், இராச 
ட்பு; இராசசங்காத்தம். 

Roy'al-ist, s. இராசநண்பன். 
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Roy'al-ize, v. a. இராசயோக்கியனாக்கு 
தல், உத்துங்கனாக்கல். 

Roy'al-ly, adv. இராசபாவனையாய், இ 

ராசரீக்கமாய். 
Roy'al-ty, s. இராசரீக்கம், இரா£ீகம், இ 

ராசாங்கம், இராசத்துவம், இறைமை. 
Rub, 5. தேய்ப்பு, இராத்து, உரோஞ்சு 

கை, அரைப்பு. 
difficulty, தொந்தரவு, நெருக்கடை. 
hinderance, தை. 

sarcasm, திய்ச்சொல். 
Rub, v. a. அடைத்தல், தேய்த்தல், வழி 

தீதல், கசக்குதல், உரோஞ்சுதல்., 
down, மினுக்குதல், அடைத்தல், குர 
ப்பமிடுதல். 

in, சாதித்தல். 
in oil, தளுக்குதல், தேய்த்தல், 

out, ிறுக்குதல், அடைத்தல், அழித் 
தல், தேய்த்தல். 
the eyes, sண்ணைக்கசக்குதல். 

UP, தாக்குதல், மினுக்குதல், தூண் 
டுதல், உற்சாகப்படுத்தல். 
with a foot, ய்த்தல். 
as a leaf in the hand, szக்குதல், ந 
சுக்குதல், உரோஞ்சுதல். 
to scour, அழுத்தல், தேய்த்தல். 
to become rubbed, szங்குதல், தேய் 
தல், உரோஞ்சுணல். 
on in streaks, வரிவரியாய்க்றுதல். 

Rub, v. 2. உரோஞ்சுணல். 
Rub'ber, s. துடைப்போன், சாணைக்க 

ல், அரம். 

India rubber, ஓர்பிசன். 
Rub’bing, s. அடைப்பு, தேய்ப்பு. 
Rub'bing-post, s. சொறிகட்டை, gay 

ரிஞ்சுதறி. 
Rubbish, s. கஞSசல், குப்பை, கழிக 

டை, கூளம். 
Ru-bes'cent, a. செவப்புள்ள, செவத்த, 

செம்மையான. 
Ri'bi-can, 4. கருஞசெவப்பான, ஊதா 

நிறமுள்ள. 
Ru'bi-cund, a. வெண்செவப்பான. 
Ri'bi-ed, a. செவந்த, பவளநிறமான. 
Ru-bif'ic, a. செவ்ப்பாக்குறெ, 

Ru-bi-fi-ca'tion, s. செவப்பாக்குகை, 

Ri'bi-form, a. செந்நிறங்கொண்ட. 
Ri'bi-fy, v. a. செந்றிறமாக்கல். 
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Ru-bi'go, s. தேமல், புள்ளி, aap. 
Ri’ble, s. ஓர்காணயம். 

Rubric, 8. நியாயப் பிரமாணச்சட்டம், 
கட்டளைச்சட்டம், பத்ததிமுறை. 

Rw’bric-al, a. செலப்பான. 

Ru'bric-ate, v. a. செவப்பூட்தெல், செ 
வத்தமையாலெழுதல். 

Ruby, 8. மாணிக்கம், பதுமராகம், கெ 
ம்பு, செம்மணி, செவப்புக்கல். 

Ruby, a. செம்மையான, செவத்த. 
Ruc-ta'tion, s. ஏப்பமெடுக்கை,தேக்கெ 

றிகை, எவறை., 
Rud, s. செவப்பு, செம்மை, காவிக்கல். 
Rud'der, s. சக்கான். 

Rud'di-ness, s. செம்மை, செவப்பு. 
Rudy, a. செம்மைகொண்ட, Geren 
..'தமுள்ள, செழிப்பான. 
Ride, a. தடினமான, அடங்காமையா 

ன, அனாசார, இடக்கான, மரியாதை 
யற்ற, மூர்க்கமான, மூடமான. 
person, அடியன், தறுகுறும்பன். 

to be rude, த ௭Lனம்பண்ணுதல், குனு 

. மபுபண்ணுதல், அவமரியாதையாயி 

ருத்தல், குும்புசெய்தல், 
Ride'ly, adv. அடியாட்டமாய், SGM 

ம்பாய், அவமரியாதையாய், சரவை 
யாய், பருமட்டாய். 

Ride'ness, 8. தறுகுறும்பு, கடாச்சங்கா 
தீதம், மூர்க்கம், அறிவின்மை. 
of a country, கரடுமுரடு, 
toa superior, அனாசாரம், அவமரியா 

தை; ஒழுங்குத்தப்பு. 
as violence, முரண்டு, 

Ri'di-ment, s. மூலாதாரம், வேர், அடி, 
ஆதி, மூலபாடம். 

Ru'di-ment, v. a. அங்குள 

த்தல், மூலாதாரமாய்ப்படிப்பித்தல். 

Ru-di-ment’al, a. ததலாதாரமான, முந் 
தின, ஆதியான, மூலமான. 

Rie, s. ஒர்பூண்டு. 

Rie, ». a. அக்இித்தல், புலம்புதல். 
Rie'ful, a. அக்கிப்புள்ள, புலம்பலான. 
Rie'ful-ly, adv. அக்கமாய், இலேசமாய், 

புலம்பலாய், சஞ்சலமாய். 
Rie’ful-ness, s. அக்கம், புலம்பு, லே 

சம். 

Ruff, s. கழுத்துக்குஞ்சம், கழுத்துக்கொ 
ய்சகம், 
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as pride, பெருமை, மேட்டிமை. 
Ruff, ». a. ஒழுங்ஜனேப்படுத்தல். 
Ruffian, s. அட்டன், கழுவேறி, பாத 

கன, காதகன். 
Ruffian, a மிருகத்தன்மையான, வேட 

த்தனமுள்ள, அஷ்ட. 
Ruf'fian-like, a. தஅவஷ்டத்தனமான, அ 

ஷ்ட, கொடிய. 
Ruffle, s. சொய்சசம், 

disturbance, குyப்பம், கொந்தளிப்பு, 
கலக்கம், சந்தடி, சண்டை. 

Ruf'fle, ». a. sலக்குதல், குழப்புதல், 

சுருக்குதல், திரைத்தல். 
Ruffle, v.n. sலங்குதல், குழம்புதல், 

கொர்தளித்தல். 
Rug, 8. கம்பளி, சடைநாய், 
Rugged, a. sரமுரடான, பருக்கை 

யான, முரண்டான. 

ground, கரட்டுத்தரை, கரடு முரடா 
னதரை, முரம்பு, படுநிலம். 
road, இடலும்பள்ளமுமானவழி, ப 
டுநெறி. 

Rug’ ged-ly, adv. கரடுமுரடாய், கடின 
மாய், பருமட்டாய். 

| Rug'ged-ness, s. sar, கடுமை, கர 
டுமுரடு, நாட்டீகம்; முரண்டு. : 

Ruin, s. கேடு, அழிவு, சேதம், நாசம், 
சங்காரம், பாழ். 
ruins, இடிந்தவைகள், பாழானவை, 
அழிந்தவைகள். 

Rin, v. a. கெடுத்தல், அழித்தல், இடி 
த்தல், கட்டழித்தல், சிதைத்தல், சேத 
ம்பண்ணுதல், பாழாக்குதல், சீர்குலை 
த்தல், ஈாசப்படுத்தல். 

a family, குடிகெடுத்தல், குடியழித் 
தல், குடிராசப்படுத்தல். 
to become ruined in circumstances, 

நிலைகுலைதல், கெடுதல், தட்டழிதல். 

Ruin, v. ௩. அழிதல், கெடுதல், பாழாத 
ல், நாசமாதல், சிதைதல். 

Ru'in-ate, v.a. அழித்தல், தகர்த்தல், ௪ 
ங்கரித்தல், நிலைகுலைத்தல். 

Ru-in-a'tion, 8. கலைப்பு, குலைவு, பா 
ம், தகர்ப்பு, சங்காரம். 

Rw'in-ous, a. அழிந்த,சங்காரமான, பா 
மான, சிதைவுபட்ட, ஈநாசமான, Ca 
டான, பாழ்ப்பட்ட. 
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as destructive, O2@é@o, நாச்ப்படு 

sH5)p, பாழ்ப்படுத்துறெ, 
Ri/in-ous-ly, adv. srசமாய், பாழரய். 
Ri'in-ous-ness, 8. srசமானதன்மை,பா 

ழ்ப்பு, காசம்; பாழ், அழிவு. 
Rule, s. ஓழுங்கு முறைமை, ஆசாரம், ௪ 

ட்டம், நியமம், பிரமாணம், கட்டளை. 
instrument for drawing lines, மரத்தி 
ரைக்கோல், அளவுகோல். 

right-angular, மwLi்டய்பலகை. 
exception to, விதிவிலக்கு, விதிவழு. 
of conduct, ஒழுக்கவிதி 
of grammar, லிதி, குத்திரம். 
of five, ஜக்தொகைவினா 
of three, முத்தொகைவினா,திரராசிகம் 
as government, ஆளுகை, gi A. 

Rile, v. a. ௮ரசாளுதல், இராச்சியபார 
ம்பண்ணுதல், ஆளுதல், நடத்துதல். 

Ril'er, s. ஆண்டவன், ஆளுகைசெய் 
வோன், அதிகாரி, தலைவன், பிரதா 
ணி, முதலாளி, 
as a strait stick, சLlப்பலகை, ௧ 
ட்டனளைக்கோல், மட்டப்பலகை, 

Run, 8. சாராயம், மஸ்த, லொட்டி., 

Rumble, s. தேரொலி, சகடக்காலோ 
தை, உருளொலி. 

Rumble, v. n. உறுமுதல், இரைதல், கு 

முஅதல்,கோஷ்டித்தல், முழங்குதல். 
Rum’bler, s. இரைநெவன், ஆர்ப்பரிக்க 

றவன், குமுதவோன். 
Rum'bling, 8. இரைச்சல், உறுமுகை, 

கார்ச்சிதம், குமுறுகை. 
Rற௱i-nant, a. இரைமீட்குமிருகம், ௮ 

சைவெட்டுமிருகம். 
Ri'mi-nant,a. Qasr Gn, அசைவெ 

ட்டுறெ. 
Ri'mi-nate, ». 4. இரைமிீட்குதல், ௮ 

சைவெட்டதெல். 
to meditate, ponder, மென்மேலுஞ் 
சந்தித்தல், எண்ணுதல். 

Ru-mi-na'tion, 8. இரைமிட்பு, அசை 
வெட்டு, 
of mind, எண்ணியெண்ணிநினைக் 
கை, இரும்பத்திரும்பயோடிக்கை. 

Ri'mi-na=-tor, s. மென்மேலுந்தியானம் 
பண்ணுவோன், சிர்திப்போன். 

Rummage, s. ஆராய்வு, > கிள 
வப்பார்க்ை, 
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Rum'mage, ». தேடித்தேடிப்பார்த்தல்; 
ஆய்ந்துணர்தல், ஆராய்ந்துபார்த்தல், 
ண்டிக்ளெறிப்பார்த்தல். 

Rumor, 5. ஊர்க்கதை, கேள்வி, பே 
ச்சு, ஊர்ப்பேசசு. 

Ru'mor, v. a. கதைவிடுதல், தத 

தல், கதைத்தல், 
Ra'mor-ed, a. வானய விதப் 

பட்ட, ஊரறிந்த, எபெட்ட. 
Ri'mor-er, s. sகதைவிடுவோன், புதின 

ஞ்சொல்வோன், கதைகட்டி. 
Ri’mor-ous, a. பேர்போன, £ர்த்தியு 

ள்ள, பேரெபெட்ட. 
Rump, 8. குண்டி, சகனம். 

as end of the back bone, முள்ளெ 
லும்பின்கடையெலும்பு. 

Rum'ple, 5. சுருக்கு; திரைவு, மடிப்பு. 
Rum'ple, v. a. சுருக்குதல், தரைத்தல், 

கசக்குதல், மடித்தல், 
Rum'ple, v. 2. சுருங்குதல், திரைதல், ௧ 

சங்குதல், நசுங்குதல். | 
Run, 8. ஓட்டம், சாரி, உலர, நடை. 

full, பாய்ச்சல், அதிகதி, மிச்சலம். 
of mill stones, AரAிகைக்கல். 
of a passage, பாட்டுப்பொங்கு, வச 
னப்போங்கு. 
as prevalence, வழச்கம். 
asa river, சற்றாறு. 
as voyage, பயணம், 
னம், கதி, பிரயாணம். 
to have the run of a thing, up@af 
ருத்தல், கைவருதல். 

Run, v. a. ஓட்டுதல், செலுத்துதல். 
in, as a splinter, Arரய்குற்றுதல், தை 

தீதல், ஏறுதல். 
a vessel with the wind, or ashore,&r 

ய்த்தல், திருப்புதல். 
to cast or found, உருக்கிவரர்த்தல். 
to baste, த லவொட்டுதல். 
torun down, ஓட்டிக்கலைத்தல், ரெ 

ருக்குதல், ஓட்டிப்பிடித்தல். 
Run, 3. ௩. ஓடுதல், பாய்தல், 

about, ஓடித்திரிதல்,, திரிதல். 
aground, பெரறுத்தல், களத்திற்பொ 
றுத்துப்போகுதல். 
away, ஒளித்தோடுதல், தப்பியோடல். 
after one to catch him, தொடர்ர்தோ 
டுதல், அரந்தோடுதல். 

யாத்திரை, கம 
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ashore, FTW SQ, அடைதல். 
forward, as the sight in reading, waa 
வையொடுதல், பார்வைசெல்லுதல். 
in, as a thorn, dagger, &c., பாய்தல், 

ஏறுதல், தைத்தல், குற்றுதல். 
into, உருவுதல், தைத்தல். 
over, வழிதல், தேங்குதல், ததும்பல். 
out, as diminish, குறைந்துகுறைந்து 
போதல், வற்றுதல். 

out of square, as a corner, —odையொ 
டுதல், கோணமாகதல். 
swiftly, ஒட்ட மாயோடுதல், கதியாய் 
ஓடுதல், பாய்ந்தோகதெல். 
through, ஊ௧௫ுருவுதல். 
with the wind, sரற்றுக்கோடுதல், சா 
ய்தல். ‘i 
as a creeper, Gari.ui mse. 
as cold in the body, கூசsலொடுதல், 
கூதலெடுத்தல், சுவர்தல். 
as a dog, ஈாயோட்டம். 
as a hare, முயலோட்டம், ௪சகதி. 
as an insect, ஊருதல், நகருதல். 
as ink in paper, ஊறுதல். 
asa monkey, (canter.) வrனரகதி, 
as water, சுரத்தல், பாய்தல். 
as roots, வேரோடுதல், வேளருன்றுத 

ல், தூர்விதெல், அல்லவிவிடதெல். 
Run'a-gate, s. sr டோடி, பதிதன், இர 

BTL ECT, ஆஅரறாடி. 
Run’a-way, s. sாடோடி, நழுவி, பது 

mG, ஆறாடி. 
Run'dle, s. நென்பு, படி, பழு. 

as a ferrule, பூண், சுரை, கிம்புரி. 
Rung, 8. வாண கதத ne 

கும்உத்திரம். 
Run'let, s. ற்று, ஓடைவாய்க்கால். 
Run'ner, s. ஒடுநிறவன், கதன். 

a bird, piu A. 

of a sleigh, விற்காற்பண்டியினொரு 
கால். 
as a messenger, ததன், தூதாள். 

as a millstone, Aரிகையின்மேற்கல். 
as rope, கொடி, கயிறு, வடம். 

Run'net, s. (see Rennet,) sன்றுக்குட் 
டி யினிரைப்பையிவிருக்கும்பாற்கட் 
டூ, உறை, பிரை 

Run'iறத, ௧8. ஓட்டம், கதம். 
fight, பின்கட்டிப்பொரும்யுத்தம். 

753 

RUS 

title, ஒற்றைதோறும்பதிக்கப்படும்ப 
தீதகத்தின்பேர். 
of a sore, £ம்ப்பாய்கை. 
of a stream, பெருக்கு; பீரிடுகை.. 
as distilling, முதல்வடி, ஊறுதல். 

Runnion, s. சன், சண்டாளன். 
Runt, 5. குட்டை, குறள், குஞ்சம், கூ 

ளை, வாமனம். 

Ru-pee', s. ஒர்காணயம், அஃது; பதினா 
றணாக்கொண்டது, ரூபாய். 

Rup'tion, s. முறிவு, பிளப்பு, வெடிப் 
பு; விடவு. 

Rup'ture, s. Sma, லம், பிளவு, விட 
வ; வெடிப்பு, குடர்ப்பிரிவு. 
as hostility, vwனநெரிவு, பகை, முறி 
a, மனவிரோதம், பேதகம். 
as hernia, ஒதம், பிட்டை, அண்ட 
வாயு, குடர்வாதம். 
to have a rupture, ஒதமிறங்குதல். 

Rup'ture, v. a. பிளத்தல், பிரித்தல், மு 

நித்தல், விடுவித்தல். 
Rural, a. கராட்ட்போங்கான, நாட் 

க்கேற்ற, காட்டீகமான. 
Riiral-ist, 5. sாட்டான், யட்டிக்காட் 

டான், நாகரீகமற்றவன். 

Ri'ral-ness, 8. sாட்டுப்போங்கு, நாட் 
டுத்தனம், நாகரீகமின்மை. 

Rise, 8. தந்திரம், உபாயம், குது. 
Rush, 5. பாய்ச்சல், இரைச்சல். 

the plant, கோரை, காணல், கொறு 

க்கை, சரவணம், சரம். 
of waters, சலப்பிரவாகம், ஓதம். 
of wind, பிரசண்டவாயு,பெருங்கால். 
as trifle, அற்பம்; சொற்பம், சிற்பம். 

Rush, 3. ௩. பரய்தல், பெருகுதல், கொ 
ப்பஸித்தல், கக்குதல், பிரவாகித்தல். 
down, அதோகதியாய்ப்பாய்தல். 
on or against, தாக்குதல், பாய்தல், 
மோதுதல், அதைத்தல். 

Rush’er, s. வேகமாய்ச்செல்வோன், பா 
ய்பவன், சாபெவன். 

Rush’i-ness, s. srாணல்படார்க்ததன்மை. 
Rush’ing, a. பாய்கிற, மோதுகிற. 

of water, Fீரிரைச்சல், மீர்ப்பாய்ச்சல். 
Rush’-like, a. sீணல்பொன்ற. | 
Rush'y, a. sகாணலுள்ள, கோரையுள்ள. 
Rusk, 8. ஒர்பண்ணிசாரம், பூரிசை. 
Rus'set, s. sாட்டக்கோலம், நாட்டை. 

Q4t 
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Rus'set, a. sரட்டுக்கோலமுள்ள; வெ 
ண்செவப்புள்ள. 

Rust, 5. கறை, அரு, களிம்பு, திட்டம், 
கறள், உலோகமலம். 
as blight on fruits, தேமல், நரா. 

of grain, G@GE GSH, பயிர்போய். 
Rust, v. கறைகட்டுதல், கறைபிடித்தல், 

தஇட்டம்பிடித்தல், கறள்பற்றல். 
Rus'tic, 8. sாட்டான், நாட்டுப்புறத்தா 

ன், நாட்டீகன். = 
Rus'tic, காட்ப்போங்கான,நா 

Rus'tic-al, கரீகமில்லாத, திருத்தமி 
ல்லாத, சர்திராந்தாத. 

Rus'tic-al-ly, adv. Pea Rewer, 
சிறப்பீனமாய், நாகரீகமின்றி, 

Rus'tic-al-ness, 8. srட்டுப்போங்கு. 

Rus'tic-ate, v. sாட்டில்வாசம்பண்ணு 
தல், மாணாக்கனைக்கல்லூரியிலிருர்து 

அரத்துதல். 
Rus-tic-a’tion, 8. நாட்டில்வாசம்பண் 

ணுகை, கல்லூரியினின்றதுத்திநாட் 
டிலேவாசம்பண்ணச்செய்யுந்தண் ட 
ன. | 

Rus-tic’i-ty, s. தறுதலை, நராட்டப்போங் 

£ கு, தறுகுறும்பு. 
Rust'i-ly, adv. கறையாய், கறையுள்ளத 

ன்மையாய், டெடம்பிடித்ததாய். 
Rust/i-ness; s. sறையுள்ளதன்மை. 
Rus’tle, 0. n. sசa௪த்தல், சரசரத்தல், ௧ 

லகலத்தல், செசெிசுத்தல், 
Rus'tling, s. மருமராஞ்சம், சருகாலும்பு 
டைவையாலுமெழுமொலி, ச௪ரசரப் 
பு, கசகசப்பு. 

Rust'y, a. கறைபிடித்த, மவலினமான், ப 
தனழிந்த, கூர்மையில்லாத. 

Rut, 5. தேர்க்காற்சுவடு, சல்லுப்பாதை, 
சில்லிரேகை. 
of deer, &c., புணர்ச்ச, பிணைவுமை 
தனம், சையோகம், பொலிவு. 

‘Rut, v. 2. மான்புண்ராதல். 
Ruth, s. இரக்கம், ek etn, பரிதாபம், 

அக்கம், பிரலாபம். | 

Rith’ful, a. அக்கமுள்ள, நிற்பந்தமான, 
இரச்கமான, பரிதபிக்கப்படத்தக்க. 

Ruth'ful-ly, adv. நிற்பந்தமாய், துக்சமா 
ய், புலம்பலாய், பரிதாபமாய். 

Ruthless, a. இரக்கமற்ற, கொடிய, கு | 
ரூரமான, தறுகண்ணுள்ள. 
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Rith'less-ly, adv. கொடுமையாய், இர 
க்கமின்றி, உருக்கமின்றி. 

Ruth'less-ness, s. கொடியகுணம், கெ 
டிழமை, கண்டகம், கஷ்டம். 

Rut'tish, a. இச்சையுள்ள, காமமுள்ள. 
Ry'der, s. (see Rider.) அனுபந்தப்பிர 

மாணம், மாட்ட்றைவு. 
Rye, s. ஓர்வகைக்கோதுமை. 

a disease, பருந்துநோய், 
Ry'ot, 8. நிலக்குத்தகைகாரன். 

S. 

Sab’a-oth, s. சேனைகள், கணங்கள். 
Sab’bath, s. ஒய்வுநாள், தேவாராதனை நா 

ள், நசோதையான்றாள்; பரிசுத்த 
நாள். 

Sab'bath-break-er, 5. ஓய்வுநரளொழுங் 
கைமீறவோன். 

Sab-bat’ic, ? ஓய்வுநாளுச்கடுத்த, 
Sab-bat’ic~al, a. விடுதலையான. 

year, எஏழாம்வருஷமாடகியஒய்வுவரு 
ஷம், ஆசோதைவருஷம். 

Sab’ba-tism, 8. ஓய்வு, இளைப்பாற்றி, வி 
Ost, Vi. no), ஆசோதை. 

Saber, s. பட்டாக்கத்தி, கைவாள். 

Sa'ble, 5. ஒர்மிருகம். 
Sable, a. கரிய, கருமையான. 

Sa'bre, s. (see Saber.) ஒர்வகைவாள். 

Sabre, v. a. வாளால்வெட்கெல். 

Sac-cha-rif er-ous, ப பத்க் க 
Sac’cha-rine, டுக்கிற, சருக்க 

ரைத்தன்மையுள்ள , £ணிபோன்ற, இ 
ப்புளள. 

Sac-er-do'tal, a. ஆசாரியத்துவத்துக்கடு 

தீத; ஆசாரியத்துவமுள்ள. I 
Sach’el, s. பை, உமல், சோனிகை, சா 

க்கு, கோணி, கோணியல், 

'Sa’chem, s. வேடத்தலைவன். : | 
Sack, s உமல், சாக்கு, பை, அசம்பி,, 

பொக்கணம், கஞ்சுளி, கோணி. 
sweet wine, திராட்சரசம், மதுபானம். 
for: journeying, ee பயண 
மூட்டை. 
as pillage, கொள்ளை, 

Sack, v. a. பொதிதல், கொள்ளையிடுதல். 
Sicl'sge, 8. கொள்ளையிடுகை, குறை 

யாடுகை, சோரஞ்செய்கை. 



SAC 

Sack'but, s. 
ங்கருவி, காளம். 

Sack’cloth, s. இரட்ட, கோணி, கோ | 
ணியற்புடைவை. 

Sack’er, s.. குறையாடபவோன், pine. 
டினத்தைப்பிடிப்போன். 

Sack’ful, s. பொதி, பொட்டணம். 
Sack’ing, s. குறை, கொள்ளை, களவு. 

as canvas, sார்ச்£லை,. கோணியற்ச 
லை, கோணியற்பட்டு, த்தான். 

Sack'less, a. அமைதலான, தஅடினயில் 
லாத, குதம்பில்லாத. 

Sac’ra-ment, s. உடன்பிடிக்கை, உறு 

இ, ஆணை, ஞானாஅமானம். 
ofbaptism, Sானஸ்நானவுடன்பிடிக் 
கை, ஞானஸ்நானம். 
ofthe Lord’s supper, 656 ter, ஞா 

ானுமானதிரவியம், கருணாநிதி. 
seven sacraments of popery, Gான | 
ஸ்ஈானம், உறுதிபூசுகை தேவரஈற்கரு 
ணை, பாவசங்சீர்த்தனம், அவஸ்தைப் 
பூச்சு, குருத்துவம், மெய்விவாகம், 

Sac-ra-ment’al, a. Gா@Sணனுமானத்துக் 
குரிய, உடன்பாடிள்ள. 

Sac-ra-ment'al-ly, adv. ஞானானுமான 
மாய், உடன்பாடாய். 

Sac-ra-ment’a-ry, 8. ப்ச்ச் 
யாசாரப்புத்தகம், பூசைப்புத்தகம். 

Sacred, a. தெய்விக, திவ்விய, Wap #2 
ரிசுத்த, சுகிர்த. ' 
place, தெய்வத்தலம், சத்தஸ்தலம். 
water, சத்ததிர்த்தம், சுத்தசலம். 
writings, சமயதூல்; வேதநூல், வேத 

ம், ஆகமம். 

Sa'cred-ly, adv. வணக்கமாய், சுத்தமா 

ய், பயபத்தியாய். 
Sa'cred-ness, 

த்தம், DAS ww. 
Sa-crif’ic-ant, 8. wo WOuaer. 

Sac'ri-fice, s. பலி, யாகம், வேள்வி, er 
Saud, நைவேத்தியம். 
burnt, தகனபலி. 
human, sரபலி; ஈரமேதம். 
of a horse, ஏசுவமேதம், பரிமேதம். 
to fall a sacrifice, பவியாய்ப்போகு 

கை, இரையாதல். 
Sac'ri-fice, v. பவியிடதெல்,. யவிசெலுச் 

அதல், பலிகொடுத்தல். 
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ஓஒர்வகைஎக்காளம்; ஊது | 

8. திவ்வியதன்மை, பரிச | 

SAD 

by fire, தகனித்தல், தடித்தல். 
property, கெடுத்தல், செலவழித்தல், 
வீண்செலவுபண்ணுதல். 
voluntarily,  மvனதாரச்செலுத்துதல் , 
மனதாரக்கொடுத்தல். 

Sac’ri-fic-er, 8. யவியிடுவோன். 

Sac-ri-fi'cial, a. யவியிடுதிற, பலியாகி 
ய, பலிக்குரிய, நைவேத்திய. 

Sac’ri-lege, s. யரிசுத்தமானதைக்கொள் 
ளையிடுகை, ரேர்ந்ததைமறுத்தெடுப்ப 
த, தேவனுக்டட்டதையபகமிக்கை. 

Sac-ri-lé'gious, G பரிசத்தகொலைச்சலா 
ன, தீத்தாபகாரமான, பொருத்தனை 
யைக்கொடாத. 

Sac-ri-lé'gious-ly, adv. பரிச த்தகொலை 
சசலாய், தத்தாபகாரமாய், பொருத்த 
னையையமீறி, 

Sac-ri-le'gious-ness,s. பNசத்தமானதை 
க்கொள்ளையிடுங்குணம். 

Sac’ri-lé-gist, 8. யரிசத்தமானதைக்கொ 
ள்ளைமிபெவன், sick linac 
போன். . 

Sa’crist, 

Sac'rist-an,. 
வேனல் கனல். 

 Sac/rist-y, s. கெொவில்த்தட்டுமுட்டுவை 
க்குமறை, கோவிற்களஞ்சியவிடு, 

Sad, a. அக்கமுள்ள, சஞ்சலமான, மன 
கீகலக்கமுள்ள, வாட்டரவுள்ள. 

to appear sad, கோொட்டரவுகாட்டுத 

ல், குறாவுதல்.. 
as bad, ஆகாத, கொடிய. 
heavy, பாரமான, 

Sad’den, v. a. ஏச்கப்படுத்தல், PoE 
படுத்தல், கலக்குதல். 

Saddle, s. சேணம், கல்லணை, பக்கரை, 
விரி, பரம், படை, வரம், பண். 

for an elephant, &c., wor Cum maf 
௬, தவிசு, அம்பாரி, இலகடம், அவு 

தா, பலகாரம். 
girth, இறுக்குவார், குதிரையிடைக் 
கட்வொர். 

Saddle, v. a. சேணம்போதெல், கல்ல 

ணையிடதெல். 

 Sad'dle-bags, s. சேணப்பொதி, 

Sad'dle-bow, s. சேணமுகப்பு. 

Sad’dler, s. செேணமுண்டாக்குவோன, 

கலணைசெய்வோன. 



SAG 

Sad'du-cee, s. சதுசேயன்; மாமிசோத் 

தாரணமில்லையென்னும்யூதச்ச wus). 
Sadly, adv. அக்கமாய், கோட்டரவாய், 

இலேசமாய், விசனமாய். 
Sad'ness, 8. அக்கம், மனக்கலக்கம், கல 

க்கட், குறாவுகை, சஞ்சலம். 
of countenance, முsக்கோட்டரவு, 
முகவாட்டம், சஞ்சலிப்பு. 

Safe, 5. காவல், அரணானவிடம், சேம 
ஸ்தானம்; அகாரப்பெட்டி. 

Safe, a. பத்திரமான, சேமமான, இடை 
யூறில்லாத, சுகமான. 

Safe'-con-duct, s. மெய்காப்பாளர்,; த 
ணெக்காவல், சேமச்ச£ட்டு, 

Safe'guird, s. srாவல், ஆதரவு, தஞ்சம், 
உயிர்த்துணை, காவலாளர். 

Safe'ly, adv. பத்திரமாய், மோசமின்றி, 
பேணமாய், காவலாய். 

Safe'ness, மோசமின்மை பதனம், 
Safety, x பேணம், தஞ்சம், புக 

விடம், நிருவிக்கனம். 

Safe’ ty-valve, S. குழல்வாய்க்காப்பு, கு 
மல்வாய்காக்குஞ்சவ்வு. 

Saf'flow-er, s. குசும்பாப்பூ. 
Saffron, s. மஞ்சள், அரிசனம், அரித் 

திரம், குங்குமம். 
Saf fron, a. மஞ்சள் நிறமுள்ள. 
Sag, 0. ௩. தாழ்தல், தூங்குதல், HOES 

ல், நெளிதல், சாய்தல். 
Sa-ga'cious, a. மணம்பிடிக்கிற, கூர்மை 

யுள்ள, புத்தியுள்ள, அண்ணிய, யூக 
மான, விவேகமுள்ள. 
to be sagacious, கூர்ந்தபுத்தியாயிரு 
த்தல், விவேகமாதல். 

Sa-ga'cious-ly, adv. கூர்மையாய், யூக 
மாய், விவேகமாய். 

Sa-ga'cious-ness, 5. WS, மனக்கூர் 
மை, மணம்பிடி.க்குந்தன்மை. 

Sa-gac'i-ty,s. மணந்தறியத்தக்கதன்மை, 
கூர்ந்தபுத்தி, மனக்கூர்மை, GPEH, 
அண்மை, திவிரபுத்தி, விற்பன்னம். 

Sage, ௧. அறிஞன், விவேகி, ஞானி, 
யோகி, முனி, இருஷி, மகாத்துமா. 
a plant, ஒர்பூண்டு. 

Sage, a. அறிவுள்ள, புத்தியுள்ள, ஞான 
முள்ள, யூகமுள்ள, விவேகமுள்ள. 

Sage'ly, adv. புத்தியாய், விவேகமாய், 
ஞானமாய், அறிவோடே. 
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Sage’ ness, $. ஞானம், விவேகம், அடக் 
கம், யூகம். 

Sag'it-tal, a. அம்புள்ள, அம்புக்குரிய, 
அம்புவடிவான. 
sature, கபாலஉச்சிப்பொருத்து. 

Sag-it-ta'ri-us, s. தனு, தனுரா9ி. 
Sag/it-ta-ry, s. விற் பி டி த தரபரிவடி 

வன், ஈரபரிரூபவில்லி. 
Sag'it-ta-ry, a. அம்புக்குரிய. 
Sago, 8. சவ்வரிி. 
Said, pp. (see Say.) சொன்ன, சொல் 

லிய, கூறிய, உரைத்த. 
Sail, s. கூறைப்பரய், கப்பற்பரய், 
Sail, v. n. Linney Ga sO, கப்ப 
லோகல்; 
along the coast ;சரைபிடித்தோததல். 

Sail'a-ble, a. சப்பலோடத்தக்க, கப்ப 
லோட்டத்தக்க. 

Sail’er, s. (see Sailor.) sகப்பலோட்டி , 
கம்மாறன், மரக்கலவாகி. 
as vessel, சப்பல், மரக்கலம். 

Sailing, s. கப்பலோட்டு, கப்பலோட்் 
டம், கப்பற்பாய்ச்சல். 

Sailor, 8. sப்பற்சாரன், மீகான், கப்ப 
Cony, சம்பானோட்டி, சமுத்திர 
வாசி, மரக்கலவாூி. 

Sail’=yard, 8. மரக்கலப்பாய்விரித்துத்தா 
க்குங்கம்பு 

Saint, 8. சத்திளி, மெய்த்தேவபத்தன். 
Saint, v. a. சுத்தவாளனாகளற்படுத்தல். 

Siint'ed, a. பரிசுத்தமான, பத்தியுள்ள. 
Saintly, adv. தேவபத்தியாய். 
Saint’ship, s. சத்தவாளன்நிலைமை. 
Sake, 8. நிமித்தம், பொருட்டு, காரண 

ம், நோக்கம், மூலம். 
Sal/a-ble, a. விற்கப்படத்தக்க, விலை 

போகத்தக்க. 
Sal’a-ble-ness, s. விற்கப்படத்தக்கதன 

மை, இரயப்படத்தக்க, 
Sal/a-bly, adv. லிற்கப்படத்தக்கதாய். 
Sa-la'cious, a. கsகாமவிச்சையுள்ள, தூர் 
SEES ON WN CT. 

Sa-la’cious-ness, x a 
Sa-lac’i-ty, ் துரம். 
Sal'ad, s. சல்லரிக்கரை, பச்சடி. 

oil, கறைநீக்குமெண்ணெய். 
Sa-lim, 5. சலாம், சுபம், மங்களம்,சோ 

பனம், வந்தனம். 

காமா 



SAL 

Sal’a-man-der, s. உடிம்பு. 

Sal-a-man’drine, a. கெருப்பாற்செதம 
டையாத, உமெபுபோன்ற. 

Sal-am-mo'ni-ac, 8. ஒருவகைமவச்சா 
ரம். 

Sal’a-ry, 8. சம்பளம், கூலி. 
Sale, s. விலைக்கிரயம், விலை, இரயம். 

bill of, விலைப்பொருளிடாப்பு. 
of goods, பண்டமாற்று. 
for sale, வியாபாரத்துக்கு. 
whole, தொகைவிலை, மொத்தவிலை. 

Salesman, s. விற்றவன், பரித்தியாி, 
Sa'li-ent, a. துள்ளுகெற, பாய்ச்சலான, 

அடிக்கிற, வாவுறெ.., 
Sal'i-fi-a-ble, a. உப்பாகத்தக்க. 
Sal-i-na'tion, s. உப்புரீராற்கமுவுகை. 
Sa-line’, உப்பான,உவர்ப்பான, 
Sa-lin'ous, “ 2 சவர்ப்பான. 
Sa-li'va, s. வாய்நீர், உமிரீர், open. 
Sa-li’val, உமிநீருக்கடுத்த, வாய் 
Sal’i-va-ry, amr, 
Sal'i-vate, v. a. மருந்தினால்வாயவித்தல். 
Sal-i-va'tion, s. வாயவியச்செய்கை. 
Sa-livous, a. உமிநீருக்கடுத்த. 
Sal'low, a. பசப்புள்ள, பசலையான, தே 

மலுள்ள, வெளுப்புள்ள. 
to be sallow or bloated, 2. were 

ESA, காமாலைபிடித்தல், பாண்டு 
வாதல், சோகைகொள்ளுதல். 

Sal’ low-ness, 8. தேமல், பசலை, பசப்பு, 
வெளுப்பு. 

Sally, s. பாய்ச்சல், அள்ளு. 
port, கற்படை, சுருங்கை, 

டையிற்கள்ளவழி. 
of wit, சொற்சித்திரம். 
as issuing forth, புறப்பாடு, பெயர்ச் 
சி, போக்கு. 

Sally, on. பாய்தல், புறப்படுதல், முந் 

அதல், முடகுதல். 
Salm'6n, 8. ஓர்வகைமச்சம். 

Sa-loon’, 5. அலங்காரமண்டபம், கொ 
லுமண்டபம், அத்தாணி. 

Salt, s. உப்பு, கறியுப்பு, இலவணம். 
dealers, உப்புவாணிபர், உமணர். 
manufacturers, the caste, உப்பளவ 

ர், உப்பமைப்போர், கழியர். 
marsh, river, &c., sகழிக்கரை, களர், 

pan or pit, உப்பளம், 
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petre, வெட।யுப்பு. 
rock, இட்துப்பு,நாதேயம், சயிந்தவம்.. 
superior, கsம்பியுப்பு, கல்லுப்பு. 
in lumps, கட்டியுப்பு. 
as wit, யூகம்; விவேகம், உறைப்பு, 
கார்ப்பு, கூரியபுத்தி. 
to form as salt, உப்புப்பதெல், உப் 
புவிளைதல். 

Salt, » a. உப்புப்போகெல், உப்பிடத 
ல்; உப்புத்தூவுதல். 

Salt, க்ப் Bs 
Salt'ish, @ ‘ உப்புள்ள, உவர்ச்த. 

river, or arm of the sea, உப்பாறு, 
கழி, கடற்கால். 
earth, உவர்மண். 

Sal'tant, a. அள்ளுகன்ற, குதிக்கன்ற. 
Sal-ta'tion, s. அள்ளுகை, குதிப்பு. 
Salt'-cel-lar, 5. உப்புப்பாத்திரம், உப்பு 

க்கெண்டி, உப்புக்கலம். 
Salter, s. உப்புப்போடுபவன், உப்புக் 

காரன், அளவன். 
Salt’ern,s. உப்புக்காய்ச்சுமிடம்,உப்பு 

லர்த்துமிடம். 
Salt'ness, 8. உப்புத்தன்மை, உவர்ப்பு. 
Salt'-pan, அளம், உப்பளம், உவ 
Salt/-works, க் உவர்க்களம், & 

ழிநிலம், உப்புப்பாத்தி. 
Salt-pé'tre, s. வெ।டயுப்பு, வெடிலுப்பு. 
Salt-pit, 8. உப்பளம், உப்புப்பாத்திரம். 
Salt’-rheim, s. மேககரப்பன், சொறிக 

ரப்பன்,கரப்பன். 
Sa-li’bri-ous, a. செளக் இயமான,ஆரோ 

க்கியமான, சுகமான, சுகிர்தமான, ௪ 
வாத்தியமான. 

Sa-lu'bri-ous-ly, adv. செளக்கியமாய், 
சுகத்துக்கேற்றதாய். 

Sa-li’bri-ty, 
Sal’u-ta-ri-ness, ~" . 

மளிப்பது. 
Sal-u-ta’tion, 8. உபசாரம், சோபனம், 

வாழ்த்து, உபசரணை, மங்களம், வம் 
தனம், சலாம், ஆசாரம். 
affectionate, சபசோபனம். 

on leaving, பிரியாவிடை. 
on meeting, அளவளாதல். 
to a superior with hand sloping 
dOWN, தாழ்ந்துவணங்குகை, பாதந்த 
முவிவணங்குகை, பாதபூசை. 

செளக்கெமாக்கு 
வது, ஆரோக்கிய 



SAM 

to an equal with beth hands extend- 
ed, வினவு. 
of a child to a parent leaning the 
forehead on a father’s breast, waa? 
DD WET E RIS CH a GOS. 
a parent to a child, jுறம்நிவல், உச் 
சிமோத்தல், அணைத்தல். 
to an inferior, உபசரித்தல். 

Sal’ u-tasty, a. சுவாத்தியமுள்ள, சொஸ் 
தமுள்ள. > 

Sa-lite’, s. உபசர்ரம், வாழ்த்து, சோப 
னம், வினவு, சலாம், வந்தனம். 
military or naval, வெமழு முதலியவற்் 
ருற்செய்யுஞ்சங்கை, 

Sa-lite’, ». a. வினவுதல், ஆசாரம்பண் 
ணுதல், உபசரித்தல், உபசாரஞ்சொ 

ல்லுதல், வாழ்த்துதல், முத்தஞ்செய் 
தல், சலாஞ்சொல்லுதல். 

Sa-lit’er, s. வினவுவோன், உபசரிப் 
போன், வாழ்த்துவோன். 

Sal-u-tif er-ous, a. செளச்கியங்சொடுக் 
தின்ற, செளக்யெமான. 

Sal-va-bil'i-ty, s. இரட்சிக்கப்யபடத்தக்க 
தன்மை, மீட்சப்படுந்தன்மை. 

Sal’va-ble, a. இரட்சக்கப்படக்கூடிய. 
Sal'vage, s. கப்பற்சேதத்தினின்றிரட்சி 

தீதவனுக்குக்கிடைக்குஞ்சம்பளம். 
Sal-va'tion, s. இரட்சை, இரட்சிப்பு, 
இரட்சண்ணியம், ஈடேற்றம், கரை 
யேற்றம், உய்வு. 
of the soul, ஆத்துமரட்சிப்பு, ஆத்து 

மசடேற்றம், கடத்தேற்றம். 
Sal’va-to-ry, s. வைப்பிடம், பண்டசா 

லை, களஞ்சியம். 
Salve, s. பூச்சுமருந்து, சோர்வை. 

for boils, சக்தப்பாணம். 
eye salve, பறவளையம். 

Salve, va. பூச்சுமருந்துபோட்டுச்சுக 
மாக்குதல், அவாலையிட்டுக்குணமாக் 
குதல், தைலயிடுதல். 

Sal’ver, 8. தட்டம், தாலம், பாசனம், த 

ட்டு, தட்டைப்பாத்திரம். 
Sal'vo, 8. போக்கு, ஏது, த, 
Same, a. ஒரே, அந்த. 

exact likeness, ஒற்றுமை, நிகர், ஒப்பு. 
manner, அத்தன்மை, அவ்வண்ணம். 

Same'ness, s. ஓரேதன்மை,  ஒரேமாதி 

ரி, ஒற்றுமை. 
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Sanc'ti-ty, 
 Sanc/tu-a-ry, 8. ஆலயம், கோயில், பலி 
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Sa’mi-el, விஷக்காற்று, CEFE 
Si-moom’, * paw 
Samp, 5. சோளக்குறுணல், சோளக்கப் 
பி, சோளரொய். 
Sam'ple, s. மாதிரி, சரடை, சாயல். 
Sam’ pler, 8. பாவனைத்தையல், anne 

தையல், சித்திரப்படாம். 
San’ a-ble, a. குணமாக்கப்படத்தக்க, ஆ 

க்கப்படத்தக்க. 
5an'a-tive, a. குணமாக்கத்தச்க, சுகமா 

க்குகிற, சுவாத்தியமாக்குஇறெ, . 
San’a-tive-ness, s. என்்கக்கத்கதி கக்கி 

மை, சொஸ்தம், 
Sanc-ti-fi-ca'tion, s. சுத்திகரிப்பு, ain 

தீதமாக்குகை. 
as consecration, அபிஷேகம். 

Sanc’ti-fi'er, s. சத்திகரன், பறிசத்தமா 
க்குவோன், பரிசுத்தஆவி., 

Sanc'ti-fy, v. a. சுத்திகரித்தல், சுத்தம் 
பண்ணுதல், IFS LDL Coot SHY) FEV 
as set apart, நியமித்தல், நேர்தல், a 
ற்படுத்துதல்,பிரதிட்டை பண்ணுதல், 
நிவேதித்தல், 

Sanc-ti-mo'ni-ous, a. சுத்தமான, தூய, 

புனிதமுள்ள, அழுக்கற்ற. 
appearance, அமைதி, அடக்கம், பத் : 
திக்களை. 

Sanc-ti-m6'ni-ous-ly, adv. சத்தமாய், பு 
னிதமாய், பவித்திரமாய், 

Sanc-ti-m6/ni-ous-ness, ந t சுத்தம், ௮ 
Sanc’ti-mo-ny, ் $ டக்கம், ௪ 

த்குணம், பயபத்தி, பமிசுத்தம், அய் 
மை, பவித்திரம், அப்பு. 

Sanc'tion, s. உறுதிப்படுத்துகை, அங்க 
கரிப்பு, நீதிறிறுத்துகை, சம்மதி, 
of the learned; srான்றோராட்சி, சா 
ன்றோர்வாக்கு, மேற்கோள். 

Sanc’tion, v. a Aடப்படுத்துதல், நிலை 
ப்படுத்துதல், உறுதிப்படுத்தல், அங்8 
கரித்தல், பலப்படுத்தல். 

புனிதம், தூய்மை, ப் 
+ alin 

பீடம், . மூலஸ்தானம், கருப்பக்கிர 
கம், சுத்தஸ்தானம். 

as shelter, ஒதுக்கு, சார்பு; தஞ்சம், 
அடைக்கலம், புகவிடம். 
as protection, srவல ஆதரவு. 



SAN 

Sanc'tum, 2 Soom ei அவா 
| Sanc-to'rum, | § ௪ம், மூலமண்டயம். 
Sand, s. மணல், 

heaps or hillocks of, wணற்குன்று, 
புளினம், கேரி. 

Sand, v. 4. மணற்றூவுதல், 
San‘dal, 8. மிதியடி, பாதகுறடு, பாது 

கை, பாவல். 
knobs for, மிதியடிக்குமிம். 
leathern, செருப்பு, தொடுதோல், பா 
தகம், பாதாட்சை. 
as slippers, பைசார், பாப்பாச்ி, 
wood, சந்தனமரம். 
to wear, சாந்தணிகல். 

Sand’-bank, s. மணற்கரை, திடல்; தி 
ட்டி, தேரிகரை, 
in a river, புளினம், தேரி. 

Sand'ed, a. மணலுள்ள. 

spotted, புள்ளியுள்ள. 
short-sighted, கGறம்பரர்வையுள்ள. 

Sand’-eel, s. வராளைமின், முரல்மின். ~ 
Sand’i-ness, 8. wணலடுத்தசன்மை, மண 

ல்நிறமடுத்ததன்மை. 
Sandstone, s. மணற்கல். 
Sand’y, a. மணலுள்ள, ண்விறைர்த. 

hair, செம்படைமயிர். 

desert, wணற்காடு, 
Sine, a. சுகமுள்ள; சுபாவப்புத்தியுள் 

ள,கூர்மையுள்ள,சொஸ்தபுத்தியுள்ள. 
to become sane, புத்தெதெளிதல். 

San-guifer-ous, a. இரத்த்மோடுதிெ. 
San-gui-fi-ca'tion, s. இரத்தமாக்குகை. 

nerves, 9)7§s5Cun@arwy. 
San-gui-fi'er, s. இரத்தமாக்குவோன். 
San’ gui-fy, 1. ௩. இரத்தமாகுதல். 
San'guin-a-ry, a. குரூரமான, இரத்தப் 

பிரியமுள்ள, தட்ட. 
conflict, கொடியயுத்தம், அதியுத்தம். 

Sanguine, a. இரத்தறிறமான, 

கூர்க்தபுத்நியுள்ள. 
expectation, ஏவா, வாஞ்சை, தாகம், 

நம்பிக்கை, பேரவா. 
San’guine-ly, adv. ஏவாவாய், வாஞ்சை 

யாய், நம்பிக்கையாய். 
San’guine-ness, s. செ௮ப்பு. 

as ardor, வாஞ்சை, விவேகம். 
San-guin’e-ous, a. இரத்தம்நிறைந்த, இ 

ரத்தமாக்குறெ, 
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San'he-drim, s, எழுபதுபேர்கூடியகூட் 

ட, யூதருக்குள்சத்தாதசானுசங்கம். 
Sa’ni-és, 5. இரணநீர், நிணமீர், ஒடுரீர். 
Sa'ni-ous, a. Guend Qundens நிணம் 

ர்வடிறெ, 
San’i-ta-ry, a. சொஸ்தமாக்கு இற. 
San'i-ty, 5. தெளிந்தபுத்தி, சொஸ்தபுத்தி. 
San’scrit, s. இரந்தம், சங்கிருதம். 
Sap, 5. சாரம், பால். 

of a tree, புறவெள்ளை, 
as sieges, மறை, சரங்கம். 

Sap, 0. a. சரங்கமறுத்தல், நிலையழித்த 
ல், நிலைகுலைத்தல், நிருமூலமாக்கல். 

Sap'id, a. உருசியுள்ள, சுவையுள்ள. 
Sa'pi-ence, s. அறிவு, ஞானம், கல்வி, 

யூகம். 

Sa'pi-ent, a. அறிவுள்ள, புத்தியுள்ள, 
ஞானமுள்ள. 

Sap'less; a. சாரமற்ற, உலர்ந்த, வரண் 
ட, கோதான. 

Sapling, s. மரக்கன்று, rpg, பதியம். 

Sap-o-rif'ic, @. சுவையுண்டாக்கத்தக க, 
இரசங்கொடுக்கிற. 

Sap'o-rous, 4. சுவையுள்ள. 
Sap'per, s. சரங்கமறுப்போர். 

sappers and miners,  சரங்கமறுப் 
போர், கழறையறுப்போர். 

Sapphire, s. bade, நீலமணி. 
Sap’phir-ine, a. soமணிபோன்ற , நலக் 
கல்லரற்செய்யப்பட்ட , கீலக்கற்றன்: 
மையுள்ள. 

Sap’pi-ness, 8. ரகரம், சாரமுடைமை. 
Sap'py, 4. சாரமுள்ள, சாறுள்ள, இளை 
தான, உரமற்ற, சவலையான. 
in intellect, wந்தபுத்தியுள்ள. 

Sar'casm, 5. இன்னாச்சொல், நகைச் 
சொல், பழிச்சொல், தீய்ச்சொல், வ 
சைச்சொல், வடுச்சொல். 

Sar-cas'tic, உறைப்பான, கண்டி 
Sir-cas'tic-al, Seana. கூரிய, கார் 

ப்புள்ள, வன்சொல்லான. 
allusion, அவமதிக்குறிப்பு, பறிகாச 
க்குறிப்பு, சடுசொற்குறிப்பு. 
remarks, சடுசொல், வன்சொல். 
smile, இனாாகை, அவமதிச்சிரிப்பு. 

Sar-cas'tic-al-ly; adv. அவமதியாய், கு 

த்தத்தக்கதாய். 
 Sireenet, 5s. மெல்லியயட்டுி, 
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Sar'co-cele, s. ஓதம்; அண்டவாதம், பி 
! த் 1 1 

Sar-cO'ma, 5, கழலைச்கட்டி. 
Sar-coph'a-gous,a. மாமிச ம்பு AED arp. 
Sir-coph a-gus, 8. Oரேத அறை, கல்ல 

றை, 
Sar-coph’a-gy, 8. மாமிசமுண்கை. : 
Sir'del, 
திற்கு 8. 
Sar'di-us, 
Sir'do-nyx, 8s. கோமேதகம், 
Sir-sa-pa-ril'la, 8. கன்னாறி, பரற்கொடி. 
Sash, ௧. இடைக்கச்சு, இடைவார். 

of a window, sண்ணாடிப்படல், ௧ 
ண்ணாடிபதிக்குஞ்சட்டம். 
for the waist, இடைக்கட்டு, மேக 
லை, அரைப்பட்டிகை. 

Sas'sa-fras, s. ஓர்மரம். 
Sas'tra, s. சாத்திரம், வித்தியை. 
Satan, 5. பாதாளபிரபு, பிசாசு, பேய், 

சாச்தான். 
Sa-tan’‘ic, பசாசுக்குணமுள்ள, 
Sa-tan‘ic-al, ret 
Sa-tan’ic-al-ly, adv. மிசாசுக்குணமுள் 

ளதாய், பேய்த்தன்மையாய். 
Sa'‘tan-ism, s. பேய்க்குணம், பிசாசுத்த 

னம், கொடுங்குணம். 
Satch’el, s. கைப்பை, பை, சோளிகை. 
Sate, Res cn ead பூ 
Sa'tiate, ~ ர்த்திபண்ணுதல், அதி 

போசனமூட்டுதல், 
to be sated, தெவிட்டுதல், தேச்இடுத 
ல், தஇருத்தியாதல். 

Sat’el-lite, 5. 2uGsau. 
Sat-el-li'tious, a. உயகிரகங்களுள்ள. 
Sa'tiite, a. இருத்தியுள்ள, நிறைந்த, ௮ 
SC ure er ois coer cost oor. 

Sa-ti-a'tion, s. திருத்தியாக்குகை, பூரை 
யிடுகை, பூர்த்தியாக்குகை, 

Sa-ti'e-ty,s. இருத்தி, நிறைவு, பூரணம், 
மனரம்மியம், தெவிட்டி, 

இat'in, 8. பட்டுப்புமடைவை, குத்துணி 
ப்பட்டு, 
wood, முதிரை. 

Sat-i-net’, 8. ஓர்வகைமெல்வியபட்டுப் 
புடைவை. | 

Sate, s. சடுசொல், வசைச்சொல், ௮ 
LUA, வசைப்பாட்டு, 
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Sa-tir’ic, வசைச்சொல்லுள்ள, 
Sa-tir’ic-al, சரசமான. 
Sa-tir'ic- -al-ly, adv. வசைச்சொல்லாய், 

எள்ளலாய், பழி.தற்றாய், எச்சாய். 
Sat'ir-ist, s. தன்ரை தத்தா ட் 

ழித்தெழுதுவோன்: 
Sat'ir-ize, v. a. வசைசொல்லுதல், பழி 

அற்றுதல், சுடப்பேசுதல். 
Sat-is-fac’tion, 8. இருத்தி, நிறைவு, பூர 

ணம், பூர்த்தி, மனரம்மியம். 
made, உத்தரவாதம், பிராயச்இத்தம், 
ஈடு, அடைமானம். 
of mind, மனத்திருத்தி, பூரிப்பு, ௪ம் 
சோகம்; மனப்பூரணம்,. பிரியம். 
to make satisfaction, ஒப்படைத்தல், 
உத்தரவாதம்பண்ணுதல், இருத்திய 
ண்ணுதல். 

Sat-is-fac'to-ri-ly, adv. மனநிறைவாய், 
மனப்பூருவமாய், மனரம்மியமாய், GF 
ருத்தியாய், மனச்சந்தோவமாய். ' 

Sat-is-fac'to-ri-ness, s. இருத்தியாக்கும் 
தன்மை, திருத்தியுடைமை. 

Sat-is-fac'to-ry, a. ஒப்பிதமுள்ள, மன 
ரம்மியமான, நிறைவுள்ள, திருத்தியா 
ன, பூரணமான. 
to be satisfactory, சரிப்படுதல், பூர 
ணப்படுதல். 

Sat'is-f1-er, 5. இருத்தியாக்குவோன்.. 
Sat'is-fy, 0. a. இருத்தியாக்குதல், குறை 

தீர்த்தல், நிரப்புதல், பிறியப்படுத்துத 
ல், இரம்மியமாக்குதல். 
demands, சரிக்கட்டதெல்; தீர்த்தல். 
to be satisfied, உவத்தல், ஒப்புக்கொ 

ள்ளுதல், இருத்தியடைதல், பூரித்தல், 
இரம்மியப்படுதல்.  : 

at'u-ra-ble, a. பூரிக்கப்படத்தக்க, செ 
றியத்தக்க, நிறையத்தக்க. 

Sat'u-rant, a. செறிதிற, பூரிக்க, வி 
யாபிக்கிற, பரவுறெ. 

Sat'u-rate, v. a. ஊட்டுதல், தோய்த்தல், 
நிரப்புதல், கலத்தல், பன்னா ன 
ல், வியாபிப்பிச்தல். 

Sat-u-ra'tion, 8. நிறைவு, பூர்த்தி; கலப் 
ட; வியாபகம், செறிவு. | 

Sat’ur-day, s. சனிக்கிழமை, 
Sat'urn, s. சணி, மந்தன். 
Sa-turn‘i-an, a. சனிக்கடுத்ச, 

as happy, சrA்தோஷமான. 
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as pure, சத்தமான, தூய்மையான. 
* Saturn-ine, a. மந்தமான, சோம்பான, 

திமிரான, அக்கமான. 
Satyr, 8. வன்தேவதை, காடேறி. 
Sauce, s. குழம்பு, கறி, ஆணம். 

Sauce, v. 4. சுவையாக்குதல், உருசிப் 
படுத்துதல், இரசனையாக்கல்., 

Sauce'box, s. சரசக்காரன், அபசாமி, 

அவமரியாதைகாரன், விதூஷகன். 
Sauce'pan, s. ஆணச்சட்டி, கறிச்சட்டி. 

metal, கொப்பரை, சருவம். 
Saucer, 8. தாலம், தட்டைப்பாத்திரம், 

பர்த்திரம், தட்டம். 
Sau'ei-ly, adv. சரசமாய், அவமதியாய், 

பிடியாய், நிந்தையாய். 
Sau'ci=ness, 8. பரிகாசம, குதுமபு; ௫ 

க்கு, சரசம், அவமதி. 
Saucy, 4. பரிகாசமுள்ள, அவமதியுள் 

or, குனும்புள்ள, மரியாதையற்ற. 
to be saucy, அவமதித்தல், பரிகாச 

. மாயிருத்தல், மரியராதைதவறுதல். 
Siun’ter, on. திரிதல், வீண்பொழுத 

போக்கல், அலைதல். 
Siun'ter-er, s. வீண்பெழுதுபோக்கு 

வோன்; திரிபவன், ஆரறாடி. 
_ Sadun’ter-ing, a. DAGn,. வீண்பொழு 
* g@uré GO. 
Sau’sage, 8. மசாலையிட்டஇறைச்9ி, ௪ 

ரக்குச்செய்தஇறைசுி. 
Sav’a-ble, a. இரட்சிக்கப்படக்கூடிய. 
Sav'a-ble-ness, s. Be rica ச் 

கதன்மை. 
Sav’ ‘age, 5. வேடன், த்க் துட்ட 

ன்; சீர்திருந்தாதவன். 
savages, வேடர், கொடியர், துட்ட 
ர், சண்டாளர். 

Sav’ age, a. கொடிய, தட்ட, சண்டர் 
ளத்தனமுள்ள. 
countenance, கொத।யமுகம், வெ 
வெடுப்பானமுகம், குரூரமுகம். 

Sav'age-ly, adv. வே டத்தன்மாய். 
Sav/age-ness, s. கெர்ட்மை, துட்டத்தீ 

னம், திருந்தாதகுணம்,வேடத்தனம்; 
முரட்டுத்தனம். 

Sav'age-ry; , அட்டத்தனம், வேடத் 
Sav‘ag-ism, sf தன்மை. 
Sa-van'na, 5. மைதானம், வெளி, மரமி 
ல்லாதமைதானவெளி. 
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Save, ». a. இரட்சித்தல், மிட்டல், ang 
தல், மோசத்துக்குவிலக்குதல், யே 

ணுதல், சப்புவித்தல். 
to save money, மிச்சம்பிடித்தல், ஓ 

அத்துவைத்தல். 

Save, prep. தவிர, ஒழிய, அல்லாமல். 
Saving, 9. மிச்சம், ம்ட்டரய்ச்செலவி 

டுகை, ஒறுப்பு, சேமித்துவைக்கப்ப 
ட்டது, சேமத்திரவியம். 

Saving, 4. wee fers கட்மெட்டான, 

ஒறுப்பான, யிச்சம்பிடிக்றெ, 
Saving, prep. தவிர, ஒழிய. 
Sav'ings-bank, s. பணம்நம்பிக்கைக்கு 

க்கொடுத்துவைக்குஞ்சங்கம். 
Saviour, இரட்சகன், மீட்பன், இ 
Savior, 2 ¢ ரட்சகத்தா. 
Sa’vor, 5. வாசனை, உரு, சாரம், சத் 
அ, ரசம். 

Sa'vot, v. 1. வாசனைகொள்ளல் , சுவைத் 
கல், சந்தித்தல், மணத்தல். 
to taste, உருசித்தல்,; சுவையாதல். 

Sa'vor-i-ly, ado. வரசனையாய், நறுமண 
மர்ய்,; சுவையர்ய், ரசமாய். 

Sa'vor-i-fess, 8. மண்முடைமை, வாச 

னையுடைமை, சுவையுடைமை. 

Sa'vor-less, a. வரசனையற்ற, சாரமற்ற. 

Sa/voray, 4. வாசனையுள்ள, உருசியான. 

Saw, s. மரமரிவாள்; கருக்குவாள், ஈர் 
வாள், குயம். 
large, சட்டவாள். 

Saw, v. ad. வரளாலரிதல், மர்மரிதல். 
Saw’dust, 5. அரிதுகள், அரிபொடி. 
Sawer, ‘ அரிகாரன், அழறுப்புக்கார 
Saw'yert, ன், வாள்வேலைகாரன். 
Saw’-fish, 9. மகரமின். 

Saw’-pit, 9. மரமரியும்படிஙிற்குங்கடெ 
fe 

Say, s. பேச்சு; மொழி, சொல். 

Say, v. a. சொல்லுதல், விளம்புதல், பே 

௬தல், உரைத்தல், புகலுதல், எனல். 

Say'ing, s. சொல், வாக்கு, பேச்சு, விள 

ம்பு, மொழி, உரை, Si. 
old, மூதுரை, பழஞ்சொல். 

Scab, 5. அ௪று, இரணச்செதிள், சொறி; 
குட்டரோய், பொடகு, சொ gS 
peor, னேன், ஈனன். 

Scab‘bard, s. வரனாறை, உறை, கடனு. 
Rat 
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Scab'bed, a. அசறுள்ள,  சொறியுள்ள, 
ஈனமான, இழிவான. 

Scab'bed-ness, 7 அசறுடைமை, சொ 
Scab’bi-ness, ~~ து 
Scab'by, a அசறுள்ள, குட்ட ரேயுள் 

ar, சொறியுள்ள. 
person, சொறியன் ,; ஈனன், இழிஞ 
ன், குட்டரோயன். 
with itching, செரறியுள்ள. 

Sca'bi-ous, a. அசறுள்ளற் Ara Geren, 
குட்டரோயுள்ள. ' 

Sca'brous, a. கரடுமுரடான, பரும்படி 
யான, சருச்சரையான. 
unmusical, இசையிமுக்கான, இசை 

கேடான. 
Sca'brous-ness, 8. sரQமுரடு, பரும்ப 

டி, சாதா; பருமட்டு, 
Scaffold, s. ஏதண்டை, பந்தர், சாரம். 

for criminals, தூக்கப்படுவோர்நிற்கு 
மேதண்டை, அூக்குமரத்தின்தட்டு, 
கொலைக்களம். 

Scaffold, v. a. தாங்குதல். 
Scaf'fold-age, s. wea, ஏதண்டை. 
Scaf'fold-ing, s. சாரம், ஏதண்டை. 
Scal'a-ble, a. ஏற்க்கூடிய, எட்டக்கூடி 

ய, கடக்கக்கூடிய. 

Sca-lade’, மதில்கடந்துபோர்பண் 
Sca-la'do, { SDI COE « 
Scald, s. ge, வெந்தபுண், சுபெண். 
Scald, v. a. வெந்மீராற்சுடுதல். 
Scald’-head, s. பொடுகுத்தலை, சொறி 

தீதலை, குட்டத்தலை, 
Scale, s. அதலாம், துலை, தீராசு, அளவு 

கோல், சீர்கோல். 
in music, சத்ததாளப் பிரமாணம். 
the sign, அலாராசி, தலை. 
of fish, செதிள், செகிள். 
mathematical, மrத்திரைக்கோல். 
as a ladder, ஏணி, கயிற்றேணி. 
as series, தொடர்ச்சி, வருக்கம், சங் 
கலிதம், வரிசை. 

Scale, v. a. ஏறுதல், மதிலேறிவிழுதல். 
as pare, சீவுதல், செதுக்குதல், செதி 
ள்செதுக்குதல். 

Scal’'ed, a. ஏறின, சவப்பட்ட. 
Sca-léne’, a. ஏண்கோணமுள்ள. 

triangle, விசமத்திரிபு௪ம். 
Scaler, s. மதில்தாண்டுவோன். 
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Sca'li-ness, s. சொறித்தன்மை, செளு 
டைமை, குட்டம். 

Scail, s. சொறிக்குட்டம். 
Scal'lion, s. வெண்காயம். 
Scal’lop, 8. ஒர்வகைமட்டி., 
Scallop, v. 4. நெளியலாய்வெட்டல், 

சொட்டையரய்வெட்டல். 
Scalp; s. உச்சந்தலைத்தோல். 
Scalp, v. a. உச்சந்தலைத்தோலுரித்தல். 
Scalp’el, சத்திரகத்தி, என்புமுதலி 
Scalp'er, bp 
Scal’y, a. செதிளுள்ள; செதிள்போன் 

ற; அகெகான, படையான. 
Scam’ble, v. n. பரபரத்தல், தரிதமாய்க 

டத்தல், விரைவாய்நடத்தல். 
Scambler, s. தூக்குணி, இரப்புணி, ௮ 
்ன்னியதிரகாசனி. 

Seam'bling-ly, adv. பரபரப்பாய், தரி 
தமாய், சுறுசுறுப்பாய். 

Scamp, s. படுகள்ளன், தீர்ந்தகள்வன். 
Scam'per, v.n. தீவிரித்தல், விரைவா 

யோடுதல், கதியாயோகதெல். 
Scan, v. a. சோதித்தல், தேர்தல், ஆராய் 

தல், உற்றுப்பார்த்தல். 
in poetry, ௮சைதெரித்தல். 

Scan'dal, s. கோள், வடு, வசை, 
as shame, அவ£ர்த்தி, நிந்தனை, அவ 

அறு, தூஷணம். 
Scan'dal, v. a. அவடர்த்திப்படுத்தல், வ 

டுப்படுத்தல், தூுஷணைப்படுத்தல், 
Scan'dal-ize, ». a. நிக்தித்தல், கூற்றுத 

ல், அவ£ர்த்திப்படுத்தல், இடறற்ப 
டுத்தல், தாஷித்தல். 

Scan'dal-ous, a. வெட்கமுள்ள, தீழ்ப் 
பான, இகம்ச்சயொன, இடறலான. 
dishonesty, srாணயக்கேடு, அவமரி 
யாதை, மாறுபாடு. 

Scan'dal-ous-ly, adv. 
ய், அவமானமாய், 
மாய். 

Scan'dal-ous=ness, 8. அவமதி, déas. 
Scan'ning, id சந்தவிகற்பஞ்செய்கை, 
Scan’sion, sani amant 
Scant, v. a. குறைத்தல், ஒறுத்தல். 

Scant, a. நிறைவுற்ற, குறைவா, பூர 

ணமற்ற, பூர்த்தியற்ற. i) 
Scant'i-ly, adv. அரிதாய், anes 

ஒறுப்பாய், வறப்பாய்.' 

வெட்கக்கேடா 
மரியாதையீன 
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Scant'i-ness, s. குறைவு; ஒறுப்பு, அற் 
பம், சொற்பம், இடங்கழிமை. 

Scan'tle, v. n. Aன்னாபின்னப்படுதல். 
Scant'ling, s. தட்டம், மாதிரி, விதம். 

a timber, sைமரம், மரக்லலேங்கள். 
Scant'ness, 8. Gறைவு, ஒறுப்பு. 
Scant'y, a. சன்ன, நெருக்கமான, எளி 

ம, பிசுனமான, ஒறுப்பான. 
profit, அற்பபலன், தாழ்ந்தபலன். 
rain, crops, &c., ஒறுப்பு, தாழ்ச்சி. 

to be scanty as crops, rains, &c., @ 

DESO, குறைதல், சிறுகுதல், தாழ் 
தல், வறத்தல். 

Scape, v. a. (see Escape.) சப்புதல், வி 
லகுதல், நீங்குதல், அகலுதல். 

Scape'goat, s. பிராயச்தத்தக்கடா, பா 
வநிவிர்த்திப்பலியானகடா. 

Scape’-grace, s. அ௮வபத்தன், 
பன். 

Scap'u-la, s. தோட் சப்பெலும்பு. 
Scap'u-lar, ரேமான்குருவின்௨ 
Scap‘u-la-ry, fy , த்தரீகநாடா. 
Scap'u-lar, ¥ தட றின் தோ 
Scap'u-la-ry, " § க்குரிய. 

Scir,s. ஏறு, வடு, தழும்பு, ஊறுபாடு, 
சுவடு, 
of small pox, வைகுரித்தழும்பு. 
of cow pox, கோவைகுரித்தமும்பு. 

Scar, 0.0. ஊறுபடுத்துதல், தழும்புபடு 

த்தல், வடப்படுத்துதல். 

Scarce, 4. அருமையான, அருந்தலான, 
ஒறுப்பான, குறைச்சலான, தாழ்ச்சி 
யான, அரிதான, அபூருவமான,; அற் 
பழமுள்ள, வறப்பு. 

to be scarce, அருகுதல், ஒறுத்தல்,கு 

றைதல், வறத்தல். 
to make scarce, அருக்குதல், ஒறுப் 
பாக்கல், சுருக்குதல், குறைத்தல். 

Scarce’ness, x. LGA Ld 5 பஞ்சம், 
Scar'ci-ty, அருமை, ஒறுப்பு, கு 

றைச்சல், தாழ்ச்சி, ஏகதேசம. 
Scarce'ly, adv. அரிதாய், பிரயாசமாய், 

அபூருவமாய், வருத்தமாய். 

Scare, v. a. வெருட்டெல், திட்டப் 
பண்ணுதல், SOS, கெடிமண் 
டப்பண்ணுதல், பயமுறுத்தல், திரம் 

DSN, அச்சுறுத்தல். 
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birds, புள்ளோச்சல், ஆலோலஞ்செ 

USN, குருவிதுரத்தல். 
away, by shouts, உரப்புதல், அரத்து 
தல், ஓட்கதெல். 
to be scared, வெருளுதல், திடிக்கிடு 

தல், இகைத்தல், அஞ்சுதல். 
Scarecrow, s. வெருளி, பொம்மை, 

போலியுரு; அச்சுறுத்துவது. 
Scarf, 8. உத்தரியம், சால்வை, போர் 

வை, எகாசம். 
Scarf, v. a. உத்தர்யம்போடுதல், போர் 

வையணிதல். 
Scarf'ing, s. இணைப்பு, பொருத்து. 
Scar-i-fi-ca'tion, 8. குடோரியாடுகை, 

சத்திரமவைக்கை, சத்திரத்தினாற்றே 
கை, கத்திவைக்கை. 

Scar-i-fi-ca’tor, s. சத்திரக்கத்தி, வைத் 
தியசத்திம். 

Scar’i-fi-er, s. சத்ிரவைத்தியன், வை 
தீதியசத்திரம். 

Scar'i-fy, 0. 4. குடோரியாகதெல், சத்தி 
ரம்வைத்தல். 

Scarlet, s. இரத்தாம்பரம், மிகுசெவப் 
பு, கடஞ்செவப்பு. 
fever, ஓர்வகைச்சுரரோய். 

Scarlet, a. இரத்தாம்பரமான, இந்திரவ 
ன்னழமுள்ள. 
cloth, செவ்வாடை, சகலாத்து. 

Scate,s. (see Skate.) செருப்பிற்பூட் : 
டப்படும்வில்வளையம். 

Scate, v. n. (see Skate.) செருப் பில்லி 
ல்வளையம்பூட் டியோடுதல். 

Scath, s. மோசம், சேதம், ஈட்டம், ௮ 
ழிவு; நாசம். 

Scath, v. a. கஈட்டப்படுத்தல், சேசப்படு 
திதல், ஈாசப்படுதெதல். 

Scat'ter, ». a. Aதற।|த்தல், Asissa, 

அவுதல்,தெளித்தல், கலைத்தல், அணி 
குலைத்தல், சிதறுதல். 

Scat'ter, v. n. கலoைதல், குலைதல், நீங்கு 
தல், பரம்புதல், பரத்தல். 

Scat'ter-ed-ly, adv. Ao்லறையாய், As 
றுண்டு, அங்குமிங்கும். 

Scat/ter-ing, a. Aoலறையான, பரக்க 
ற, பரந்த, சிதறியிருக்கிற, 

Scat’ter-ing-ly, adv. சo்றையாய், ப 
ரந்து, சிசறுண்ு. 
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Scat’ter-ling, s. நிலையற்றவன், நாடோ 
டி, 9 bs SAG aon. 

Scav'en-ger,s. பாதைசுத்திசெய்வோன், 
தெருவமுக்ககற்றுவோன். 

Scéne, s. sடனசாலை, களரி, காட்சித் 
தோற்றம், வேல்ஸ்: 

Scén’er-y, s. sாட்சி, இத்திரம், ஊர்த் 
தோற்றம், EY Ma) Cal 

Scen’ic, காட்சிக்குரிய, ஈடனத் 
Scen’ic-al, ee 1 அபிநயத்துக் 

குரிய, கூத்துக்குரிய, 

Scen-o-graph’ic, - _.2? Aத்திரப்படங் 
Scen-o-graph’ic-al, ர & தீறுகைக்கடுத் 

த, பிரதிரூபக்காட்சிக்குரிய. 

Sce-nog'ra-phy, 8. Aத்திரப்படச்காட் 
௪, பிரதிரூபக்காட்சி. 

Scent, s. மணம், கந்தம், வாசனை, பரி 
மளம், மணம்பிடிக்கை. 

Scent, v. 4. மணத்தல், வாசனைபிடித்த 
ல், கந்தமறிதல். 
as a dog, &c,, 
ணம்பிடித்தல். 

Scent'less, a. வராசனையற்ற , 
Scep'tic, s. (see Skeptic.) சறுவசர்தே 

கி, சமுசயகாரன். 

in religion, Fீரீச்சுரன், நாஸ்திகன். 
Scep’tic, ; 3h Skeptic.) ஜயமுள் 
Scep'tic-al, “Sor, சம்தேகமுள்ள, ap 

ச்சயமுள்ள. 

Scept'ic-al- -ly, adv. (see Skeptically. )௪ 
முசயமாய், சந்தேகமாய்; ஆசங்கை 
யாய், ஜயமாய். 

Scep’ti-cism, s. (see Skepticism.) gow 
ம், சமுசயம், சந்தேகம். 

Scepter, கட்டியக்கோல், 
Scep'tre, ”” ¢ ரைக்கோல். 

cre], கொடுங்கொல். 

right or Just, செங்கோல், 

Scep'tred, a. செங்கோற்பிடித்த, 
Schedule, s.பட்டோலை, கைச்சார்த்து, 
Sché’ma-tist, s. மனோகற்பிதன். 
Scheme, s. உபரயம், கிருத்திரமம், தம் 

திரம், குதீதிரம், சூழ்ச்சம். 

முத்தி 

ாற்றம்பிடித்தல், ம 

as plan, வகை, வழிவகை, அருவம். 
Scheme, v. a. குழ்ச்சித்தல், யோசத்தல். 
Schém’er, s. குழ்ச்சச்கரரன், உபாயி, 

தந்திரன், யூ, 
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Schém'ing, a. குழ்ச்சமுள்ள, உபாய 
மான, யூகமுள்ள. 

Schism, 8. பிரிவினை, சமயபேதம், வே 

தவிகற்பம், மதபேதம். 
Schis-mat'ic, 8. சமயபேதி, மதபேதி, 
Schis-mat’ic, மதபேதமான, சம 
Schis-mat’ic-al, ~ ‘ யபேதமான. 
Schis-mat'ic-al-ly, adv. சமயபேதமாய். 
Schis-mat'ic-al-ness, 8. சமய Gu தமு 
டைமை, சமயவிகற்பமுடைமை. 

Schis'ma-tize, v. n. சமயபேதம்பண்ணு 
தல், சமயவிகற்பஞ்செய்தல். 

Schol’ar, 8. படிக்கறவன், மாணாக்கன, 
ஒதுவான், வித்தியார்த்தி, கற்போன். 
aman of letters, பண்டி தன், சாத்திரி. 

thorough, தேர்ந்தவன் ,தெளிந்தவன், 
கலாவிருத்தன். 

Schol’ar-like, மானணாக்கனுக்குரிய, 
4 a > . 

Schol’ar-ly, மாணாக்கன்போன்ற. 
Schol’ar-ship, 5. சலாவல்லபம், பாண் 

டித்தியம், வித்தியார்த்திச்துவம். 
as foundation, sற்பிக்கக்கொபெட் 
டமானியம், 

Scho-las'tic, a. ஓதுந்தொழிலுள்ள, மா 
ணாக்கனுக்கடுத்த. 
as pedantic, sல்லிப்பெருமையுள்ள. 

Scho-las'tic-al-ly, adv. மாணகைகனுக்கு 
ரியதாய், கல்லூரிக்குரியதாய். 

Scho-las'ti-cism, 8. கல்லூரியினியல்பு, 
கல்லூரியினசன்மை. 

Scho’li-ast, s. உரைகாரன், உரையா 
ரியன், வியார்த்திகன. 

Scho'li-um, s. உரை, விஸ்தரிப்பு. 
School, 8. பள்ளிக்கூடம், கல்லூரி, ௧ 

ழகம், வித்தியாலையம். 
School, v. a. பள்ளிக்கூடத்துக்கனுப்பு 

தல், படிப்பித்தல், கற்பித்தல், 
| School’-boy, s. vrராணாக்கன்,கற்போன். 

School’-dame, s. வரத்தியாயி, ஆசாள். 
School’-fel-léw, s. உடனமாணாக்கன, 

பள்ளித்தோழன். 
School'-house, 8. பள்ளிக்கூடம், பள் 

ளிமால், கல்லூரி. 
| Schooling, s. க—oxைபயிலுகை, கல்விப்ப 

யிற்சி, கற்கை. 
School'man, 8. தந்திரயுத்தியிற்றேறின 
வன், கலாவினோதன், தருக்கசாத் 

' திரி, $ 
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School'mas-ter, s. வாத்தி, த்தா 
ன், போதகன். 

School'mis-tress, s. வாத்தியாயி, துவி 
ப்பாள், கற்பிப்பாள். 

Schoon'er, s. இருபாய்மரக்கப்பல். 
Sci-og'ra-phy, 8. படமெழுதும்வித்தை, 

ஒவியக்கல்வி. 
Sci-at'ic, : 
வர்ம * ‘ சந்துவாதம். 

Sci-at'ic, இடுப்பைப்பதற்றிய, இ 
Scl-at'ic-al, த, சந்துவா 

தத்துக்குரிய. 
Sci'ence, 8. கல்லி, சாத்திரம், வித்தை, 

அறிவு, கலை. 
cultivation of, sara mFS). 

Sci-en'tial, a. கல்வியையுண்டாக்குகி 
ற, கல்விக்குரிய. 

Sci-en-tif ‘ic, சாத்திரத்துக்கடுத்த, 
Sci-en-tif'ic-al, * §sல்வித்தன் மையு 

ள்ள. 
persons, கவிஞர், கலைஞர், கலேவித் 
தகர், கலைவல்லோர். 
treatise, sலைநூல், சாத்திரம், கலைஞா 
னம், கல்விநூல். 

Sci-en-tific-al-ly, adv. soைநூலின்படி, 
சாத்திரமுறையாய். 

Scim’‘i-tar, உடைவாள், 
Scim’i-ter, ¢ ம், சுரிகை. 

Sein’til-lant, a. பெொறியுள்ள, பொறிப 
றதக்கெற, பொறிகாலுறெ, 

Sein'til-late, v. n. பொறியிதெல், பொ 
நிரிந்துதல், பொறிதட்டுதல். 

Scin-til-la'tion, 8. பெரறிகக்குகை, 
of stars, தளதளப்பு, இலங்குகை, யி 
ன்னுகை, துலங்குகை. 

Sci'o-lism, 8. பருமட்டானஅறிவு, இற் 

அறிவு, கிஞ்சிஞ்ஞாம். 
$i௦-list, s. சற்றறிஞுன், கொஞ்சம்ப 

டித்தவன், கிஞ்சிஞ்ஞுன். 
Sci'o-lous, a. கொஞுசமறிர்த, அற்பறி 

வுள்ள, சிற்றறிவுள்ள. 
Sci-om/a-chy, 8. நிழலொடுமலைகை, 

Sci‘o-man-cy, 8. கிழற்சாத்திரம், நிழத் 
குறி, சாயாசாத்திரம். 

Scir-rhos'i-ty, s. கழலை, கழலைக்கட்டி. 
Scir'rhus a! சவ்வான, காய்த்த, கன் 
Scir'rous,  § நின, தடித்த. 
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Scis'si-ble, a. அறுக்கப்படடத்தக்க, கத்த 
ரிக்கப்படத்தக்க. 

Scis'sion, 8. வெட்டுகை, கத்தரிப்பு, சே 
தனம். 

Scis'sors, s. கத்தரிக்கோல். | 
Scis'sure, s. பிளக்குகை, இழிக்கை, இ 
nes, நலம்போடுகை. 

Scle-rot'ic, s. sண்ணின்வெண்சவ்வு. 
in medicine, வலுக்கப்பண்ணும்மரு 
நீது, உரங்கொடுக்கும்மருந்து. 

Soff, ௧. சரசம், பரிகாசம், நகைப்பு, 
ரையாண்டி, துஷணை. 

Scoff, vn. பரிகாசம்பண்ணுதல், இக 

ழ்தல், நிந்தித்தல், சரசம்பண்ணுதல், 
நகைத்தல், எள்ளுதல். 

Scoff'er, s. சரசக்காரன், கையாண்டிக் 
காரன், பரிகாசக்காரன். 

Scoffing-ly, adv. சரசமாய், ஈகைப்பா 
ய், பரிகாசமாய், ரையாண்டியாய், ஙி 
நதையாய், தூஷணமாய். 

Sold, s. ஆண்மாரி, கம்பலைகாரி, வா 
சாலை, வாக்குத்தண்டனைக்காரி, 

Sold, v. a. அதட்தெல், கடிந்துகொள் 
ரூதல், கண்டித்தல், கோபித்துப்பே 
சுதல், உறுக்குதல். 

Scold'er, s. நிக்திப்போன், கடிந்துகொ 
ள்பவன், விவாதி. 

Scold'ing, s. உறுக்கு, பழிப்பு, கண்டி 
ப்பு, வாக்குத்தண்டம். 

Scol'lop, s. கருக்குவாயிப்பி, மட்டி. 

Sconce, s. தூக்குவிளக்கு, தகளி. 
as judgment, அறிவு, புத்தி, 
the head, தலை. (low. ) 

Scoop, 8. பெரியஅகப்பை, பத்தல்; பூ 
ட்டை. 
as swoop, கோலுகை, வாருகை., 

in surgery, இரணவைத்தியக்கருவி. 
Scoop, v. n. தோண்டுதல், குடைதல், 

கல்லுதல், குளுதல். 
Scope, s. இலக்கு, கருத்த, நோக்கம். 

as room, இடம், விசாலம். 

Scor-bii'tic, சொறிகரப்பன்ப த் 

Scor-bi'tic-al, ao குட்டைபற் 
றிய. 

Scorch, ». a. வாட்டுதல், வறுக்குதல், 
கருக்குதல்,; காய்ச்சுதல், FOSO. 

food, எரிதல், Susan, கருகல். 
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as the sun, சுடுதல், எரித்தல், அனற 
றல், வெப்பித்தல். 
as food or vegetation, sருக்குதல், & 
ய்ச்தல், வாட்டல். 

to be scorched, எரிதல், Suiza, வா 

ASH, கருகுதல். 
Scorch’ed, pp. வரண்ட, எரிர்துபோ 

ன, STUDS. 
Score, 8. இருபது, விம்சதி. 

as account, sணக்கு 

as incision, $m, awe 
as reason, நிமித்தம், முகாந்தரம். 

‘Score, v. a. வெட்டுதல், திறுதல், இலம் 
பண்ணுதல், கொத்துதல், புள்ளிவை 
த்தல், கணக்நிற்சேர்த்தல். 

ScO'ria, ௧. ட்டம், களிம்பு; மலினம். 
of iron, கச்சுக்கிட்டம். 

‘Sco-ri-a'ceous, a. Qட்டமான, களிம்பு 
ள்ள, மலினமுள்ள. 

Sco-ri-fi-ca'tion, s. ட்ட மாக்குகை. 
‘Sco'ri-form, a. இட்டம்போன்ற. 
Sco'ri-fy, v. a. களிம்பாக்குதல், இட்ட 

மாக்குதல். 
Scd'ri-ous, a. சளிம்புள்ள, இட்டமு 

ள்ள, மலமுள்ள. 
Scorn, 8. இகழ்ச்சி, நிர்தை, தூஷணை, 

அவமதி, எள்ளல். 
Scorn, ». இகழுதல், நிந்தித்தல், அவம 

தித்தல், எள்ளுதல். 
Scorn'er, 8. இகழ்வோன், அவமதிப் 

போன், பரிகாசன், சக்கந்தகாரன். 
Scorn'ful, a. ரிக்தையான, இகழ் 

வான. 
Scorn’ful-ly, adv. Aிக்தையாய், அவமதி 

யாய், வெறுப்பாய். 
Scor'pi-o, 8. விருச்சகராசி. 

Scor'pi-on, 8. தேள், விருச்சிகம், call, 
பறப்பன், தெறுக்கால். 
as centiped, மட்டைத்தேள். 

Scor'ta-to- “Ty, a அர்த்தத்தனமுள்ள, கா 

மாதுரமுள்ள, விடமுள்ள. 
Scot, s. இறை, வரி. 
Scot, v. a. மிண்டுகொடுத்தல், பண்டியு 

ருளைக்குத்தடைவைத்தல். “ 

Scotch, s. சறுவெட்டு, 
Scotch, v. a. Aறுகவெட்டுதல். 
Scot’free, a. இறையில்லாத. 

as unhurt, தீங்கில்லாத, சேதமற்ற, 
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Scot'o-my, s. தலைமயக்கு, கிறுதிறுப்பு, 
தலேச்சுழற்ி. 

Scoun'drel, s. Geer, சண்டாளன், பா 
தகன, தறுகுறும்பன், படெள்ளன். 

Scoun'drel, a. சமான, குழப்படியான. 
Scoun'drel-ism, s. fe, திரியாவிரம், த 

அகுஅம்பு, பகெள்ளம். 

Scour, v.4. உரோஞ்சுதல், அடைத்தல், 
தேய்த்தல். 
to purge, விரேசனம்பண்ணுதல். 
to make bright, அலக்குதல், மினுச் 
குதல், இலங்கச்செய்தல். 

Scour, ». ௩. உரைதல், தேய்தல், கழித 
ல், சத்தியாதல்., 
as range about, 
ருவிப்பார்த்தல். 
to hunt, வேட்டைக்குப்போதல். 

Scour'er, s. மினுக்குவோன், சுத்தம்ப 
ண்ணுவோன். 
as runner, ஒடுபவன். 

a medicine, விரேசனமருந்து. 
Scourge, 8. zசை, சவுக்கு, சாட்டை. 

as affliction, உபத்திரவம். 
Scourge, v. a. தண்டித்தல், அடித்தல், 

சவுக்கினாலடித்தல், உபத்திரப்படுத்த 
ல், வாதித்தல், மிலாறுவழங்குதல். 

Scourg'ing, 8. தண்டிக்கை, சவுக்கால 
டிக்கை, உபத்திரப்படுத்துகை. 

Scouring, s. அடைப்பு, தேய்ப்பு, யி 
னுக்குகை. 

Scout, s. உளவாளி, உளவுகாரன், வே 
வுகாரன். 

Scout, v. a. தள்ளிவிடதல், அகற்றிவிட 
தல், நீக்குதல், ஓட்டுதல். 

to spy out, வேவுபார்க்கப்போதல். 
Scow, s. வள்ளம், அறைத்தோணி, வத் 

தை, பாதை, பாதைமிதவை. 
Scow], 8. குதும்பார்வை, புருவரெரித் 

அப்பார்க்கை. 

Scrab’ble, v. a. (see Scramble.) I) apexr 
டுதல், இிறுக்குதல் , பொறுக்குதல். 

Scrag, 8. ஒட்டலன், ஒஞ்சட்டையன். 
Scrag’ged, a. கரடுமுரடான, ஒத்தசெப் 

பமற்ற, சருச்சரையான. 
Scrag’ged-ness, க Seige ப்பமின் 
Scrag’gi-ness, “Sew, தேகவாழ்வு. 
Scrag’ gi-ly, adv. கரடுமுரடாய், மெலி 

வாய், சருச்சரையாய். 

உசாவித்திறிதல், அ 
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Seram’ble, s. எதிரிடை, வாது. 
as climbing, பற்றிப்பிடித்தேறுகை. 

Scram'ble, v.n. தொற்றியேறுசல், ஆவ் 

லாய்ப்பிடித்தல். 
Scram’bler, s. தொற்றியேறுவோன், ஆ 

வலாய்ப்பிடிப்போன். 
Scram'bling, s. ஆவலாய்வெளவுகை, 

தொற்றியேறுகை. 
Scrinch, v. a. சப்புதல், ரெருமுதல். 
Scrap, s. தண்டு, அணுக்கை, 

Scrape, 8. தேய்ப்பு, உரோஞ்சுகை, கா 
ல்சீய்க்கை, பிரறாண்டுகை. 
as bow, தலைவணக்ெசாரஞ்செய் 
கை, சலாஞ்செய்கை. 
as difficulty, தெர்ல்லை, தொந்தரை, ௪ 
நீதடி, கலம்பகம். 

Scrape, va. உரோஞ்சுதல், சுறண்டு 
தல், பிறாண்கெல். 
off, Fase, அடைத்தல், 
out, &e., அருவுதல். 
together, வாருதல், சேர்த்தல், சேகரி 
தீதல், கூட்டுதல். 

the tongue, sரக்குவழித்தல்., 
with the feet, ¢ய்த்தல், 

Scrap'er, s. FaaG, வாருகோல். 
for cocoanuts, அருவுபலலை, அருவு 
மணை. 
as miser, உலோபி, பிசுனன். 

Scratch, s. Sa, பிராண்டு, 
usa sign, குறிப்பு. 
a wig, பொய்மயிர், முடிம௰யிர். 

Scratch, v. a. Sறுதல், சொறிதல். 
off, சுறண்டிதெல், False. 
up as fowls, &c., GawrO@se0, ளெறு 
தல், இழித்தல், சீய்த்தல், பிருாண்கெல். 
as mark, Sse. 

Scratch'ing, s» சொறிவு; சொறி, Gm. 
Scrawl, s. இறுக்கு, சரவையெழுத்து. 
Scrawl, v. 4. PMSSGSV, பருமட்டாய் 

எழுதல். : 

Scrawl'er, 8. சரவையெழுத்துக்காரன், 
பரும்படியெழுதவோன். 

Scréak, 3. (see Screech.) Aறிச்செனல். 
Scréak, v. n. SFAHOSH, இறிச்சிதெல். 
Scréam, 8. கதறுகை, அழுகை, பெருஞ் 

சத்தம், ச்சிடுகை. 
Scréam, v. n. அலறுதல், கதறுதல், வீரி 

தல்,குளிறுதல்,ஜச்சிடுதல்,கு.ரலிதெல். 
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as infants, வீறிட்ட முதல், அலறுதல், 

கதறுதல். 
as parrots, Gக்யெனல். 

as a lizard, sச்சுநச்செனல். 

as monkeys, கத்துதல், கீச்சிடதெல். 
Scréam’ing, s. கதறுகை, அழுகை, BS 

ச்சென்கை. 
Screech, s. இறிச்செனுமொலி. 
Screech, ». ௩. Sச்சடுதல், இறிச்செனல், 

as parrots, Sச்கயெனல்., — 
Screech’-owl, s. கூகை, சாகுருவி. 
Screen, 8. ஒதுக்கம், ஒதுக்கு. 

for the face, eyes, &ic., (aut mds 
hung before doors, &c., தட்டி, ம 
DM LIL. Vy மறைப்டாம். 
standing, தட்டு படல், தட்டி. 

Screen, v. & தாங்குதல், மறைத்தல், கா 
த்தல், நீக்குதல். - 

as sift, கொழித்தல், Yoo seo, அரி 

தீதல், தெள்ளுதல். 
Screw, s. சுரியாணி, முறக்காணி, திரு 

காணி. 
nut of, சில்லு, சுரைமலர். 
threads of, சரி, புரி. 
female, உட்டுளை, சுரை, புரை, உட 
க்கு. 
of stringed instruments, மறுக்கா 
ணி, குப்பி, மாடகம். 

Screw, ». a. சரியாணியிசெல், கெருக் 
குதல், முறுக்காணியிடுதல். 
to screw out, Sie. 
toscrewup, GMEGSA, இறுக்குதல். 

Scrib/ble, s. விரைவாயெழுதியவெழுத் 
அ, சரவையெழுத்து. 

Scrib’ble, v. a. Sasa, விரைவாயெழு 

அதல், கிறுக்குதல். 
Scrib'bler, 8. சரவையெழுத்துக்காரன், 
இலேககன்,விரைவாயெழுதஅவோன். 

Scribe, 3. எழுத்துக்காரன், இலேககன், 
இதிகாரி, இதிகாசகத்தன். 
as learned man, அறிஞன், கலைஞன், 
வேதபராரகன. 

Scribe, v. a. எழுதுதல், வரைதல். 
to mark, Gறுதல். 

Scrimp, 4. சருக்கமான, சின்ன. 
Scrimp, s. உலோபி, பிசுனன். 

Scrip, s. பை, கைச்சோளி, சாக்கு, வ 
ட்டுவம், பைக்கூறை. 
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as a Writing, விலாசம், 
Scrip'to-ry, a. எழுத்துமூலமான, வரி 

வடிவான, எழுதின. 
Scrip'tu-ral, a. வேதத்திலுள்ள, வேதத் 

அக்கடுத்த, வேதத்துக்குரிய. 

Scrip’ture, 8. எழுதப்பட்டது, வேதம், 
மறை, தேவமொழி; தேவவாக்கு. 

Scrip'tur-ist, s. வேதசாத்திரி, வேதாப் 
பியாசி, வேதபாரகன். 

Scrivener, 8. எமுத்துக்காரன், இலேக 

கன், அட்சரடசீவிகன், வட்டிக்குப்ப 
ணங்கொடுப்போன். 

Scrof'u-la, s. சsண்டமாலை, கண்ட 
சூலை. 

Scrof‘u-lous, a. sகண்டமாலைச்குரிய. 

Scroll, s. சுருட்டு, சுருள். 
Scrotum, 8. அண்டம், பீசம். 
Scrub? s. எழியவன், ஈனன், அற்பன், 

பிரயாசி, இட்டக்காரன். 
as old brush, பழையதுடைப்பம். 

Scrub, v. a. அடைத்தல், தேய்த்தல். 
Scrub’bing, s. அடைப்பு, தேய்ப்பு. 
Scrub'by, a. எழிய, சிய, சின்ன. 
Scri'ple, 3. சந்தேசம், ஐயம், பின்ணித 

ம், சமுசயம், சங்கை. 

in weight, ஒர்நிறைகல், ஒர்படிக்கல்., 
Scri’ple, v. a. சந்தேதித்தல், சமுசயப் 

படல், ஐயங்கொள்ளுதல். 
Scri’pler, s. சக்தேகப்படுபவன், ஐயப் 

படுபவன், சமுச்சயகாரன். 

Scru-pu-los’i-ty, s. ஜஐயச்காட்சி, சந்தே | 
கத்துவம், தட்டம், அட்பம், ஆராய் 
வு, சமுச்சயம். 

Scrii/pu-lous, a. இட்டீமுள்ள, சாவதா 
னமுள்ள, எச்சரிக்கையுள்ள. 
propriety, தட்டம், நிதார்த்தம். 
circumspection, சரவதானம், விழி 
ப்பு. 

Scri’pu-lous-ly, adv. gசrவதான மாய், வி 

ழிப்பாய், ஆராய்வாய். 
Seru'pu-lous=ness, 8. சrவதானம், oF 

சரிக்கை, HL UW. 
Scri'ta-ble, a. ஆராய்க்தறியத்தக்க, 
Scru-ta’tor, லைக் விசார 
Scru-ti-neer’, ணைகாரன். 

Scri'ti-nize, v. a. சோதித்தல், சோத 
னைபண்ணுதல், ஆராய்தல். 
coins, &e., ஆராய்ந்துபார்த்தல். 
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Sert'ti-ny, s, சோதனை, கண்ணோட்ட 
ம், பரிசோதனை, ஆராய்வு. 

Scru-toir', 8. எழுத்துப்பெட்டி, ஒர்விதீ 
எழுத்துப்பீடிகை.. 

Scud, s. குற்கொள்ளராமேகம், வெள்ளை 
முகில், கெதியாய்ச்செல்லுகை. 

Scud, 0. ௩. தீவிரித்தல், பறத்தல், முறிந் 
தோடல், புறங்கொடுத்தல். 

Scud'dle, vo. a. தரிதமாய்ஈடத்தல். 
Scuf 'fle, s. sசைகலந்தசண்டை, மல்லு. 
Scuf'fle, v. a. சண்டைபிடித்தல், மல்லு 

க்கட்கதெல், 

Seulk, v. n. பதுங்குதல், வில்றல், ஓட் 
டுதல், பாந்துதல். 

Sculk'er, s. பதுங்கி, மழுவி. 
Scull, s. தலையோடு, கபாலம். 

neat the eyes, sகண்மைண்டை, ௧ 
ண்மண்டை. 
cap, வட்டத்தொப்பி. 
as boat, வள்ளம். 

as Oar, சவள், அடுப்பு. 
Scull, 0. a. சவள்வவித்தல், ஒர்விதமாய் 
த்தோணியோட்டுதல். 

Seull'er, 5. தோணியோட்டி, சம்பானோ 
ட்டி, மரக்கலன். 

Scull’er-y, 3. சமையற்றளபாடம்வைக் 
குஞ்சாலை. 

Scullion, 3. சமையற்றள பாட ஞ்சுத்திக 
ரிப்போன். 

Sculptor, 5. சத்திரகாரன், சொத்துவே 
லைகாரன், ermal. 

Sculpture, s. கொத்துவேலை, — 
த்தை, 

Sculpture, ». a. Aத்திரந்திர்தல், கொச் 
அவேலைசெய்தல். 

Scum, 8. தரை, மண்டம், ஏடு,பேனம். 
of metals, ட்டம், களிம்பு. 
as refuse, மிச்சில், சேடம், எச்9ில். 

Scum, 4. a. ஆடையெடுத்தல், pera 

ழித்தல், அரையள் தல், மலமகற்றல். 
Scup'pers, 5. (pl.) sப்பவின்மேற்றளத் 

திற்சலதாரைகள். 
Seurf, 9. கரப்பன், சொறி, சொயிச்ரப் 
யன், குட்டை. 
of the head, சொடுகு, பொடுகு, ௮ 
சறு, குட்டம். 

Scurf'i-ness, 5. சொறியுடைமை, 
Scuாf'y, a. சொறியுள்ள, சொடுகுள்ள. 
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Scur'rile; a. கேவிக்காரனுக்குரிய, நீச 
மான, இழிவான. 

Scur-ril'i-ty, s5 அ௪சப்பியம், கேலித்தன 
ம், கொச்சை, வம்புப்பேச்சு. 

Scur'ril-ous, a. ஏச்சுள்ள, கேலியர்ன, 
அசப்பியமான, தூஷணவார்த்தையு 
ள்ள, ஊசல்வர்ர்த்தையுள்ள. 

Scur'ril-ous-ly, «dv அசப் யியமாய், 
கொச்சையாய், வம்புத்தனமாய். 

Scur'til-ous-ness, s. ஏசப்பியம், கேவி 
தீதனம், எச்சு, GNALCM LD. 

Seur'vi-ly, adv. கழ்மையாய், இழிவாய், 
கொச்சையாய், நீசமாய். 

Scur'vi-ness, s. சொறித்தனம், குட்டை. 
Scur'vy, 5 சொறிகரப்பன, குட்டை. 
Scur'vy, a. சொறியுள்ள, கரப்பனுள்ள, 

அசறுள்ள, பொருக்குள்ள. 
fellow, Gipwser, ஈனன், 
treatment, கேலித்தனம், அவதூறான் 
செய்கை, மதிப்பீனமாய்ஈடத்துகை. 

Scut, 5 முயல்வால், குறுனெவால், கூ 
ழைவால். 

Sci'ti-form, a. யரிசைபோன்ற, விருத் 
தாகர்ரமான, கேட்கவடிவான. 

Scut'tle, s. sகப்யபல்மெற்றட்டியின்துவா 
ரம், மச்சுவீட்டிறப்பின்துவாரம். 

Scut'tle, ¢. க. கப்பலின்அடித்தளத்தில் 

. அவாரமறுத்தமிழ்த்தல். 
Scut'tle, v. n. அரிதமாயோதெல். 
Scythe, & வீச்சரிவாள், அரிவாள். 
Scythe, v. a. அரிவாளாலரிதல், வீச்சுவா 

ளால்வெட்டதெல், அரிவெட்டிதெல். 
56a, 8. கடல், பரவை. 

as surge or swell, 29%, Sor, Qua 
ருமல், மாரிசா. 
slug or leech, தமுவாலட்டை. 

Sea'-beach, கடற்கரை, கடலோர 
Séa’-board, af ம், கடலருகு, கடற்றி 

ரம் 
Séa'—-béat, அலைமோதுதிற, திரை 
Sea-beat-en, ல் னக 
Séa'=bréach, s. sரlரைகடக்கை, கடலு 

EOL. SOONG. 
Séa'+breeze, 8. கடற்காற்று. 
Seacoast, s. கடற்கரை, கடலடுத்தவூர். 

Séa’'-cdm-pass, 5. கடலவில்வழங்குந்தி 
சையறிகருவி, காந்கப்பெட்டி. 

Séa/-cow,.s. கற்பு, 
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Séa'-€a-ple, 3. ஆலா 
Séa'-far-er, 5. கப்பற்காரன், கப்பலாள், 

சமுத்திரவாசி. 
Séa'-far-ing, a. கடல்வெலைக்கடுத்த, 
Séa'=fight, s. கப்பற்சண்டை. 
Séa’-fowl, s. கடற்புள். 
Séa'-green, a. சமுத்திரவன்னமான. 
Séa’-hedge-hog, s. sLல்முட்பன்றி. 
Séa'-hog, s. கடற்பன்றி., 
Séa’-horse, 8. sடற்குதிரை. 
Séal, 8. முத்திரை, அடையாளம், முத் 

திரைக்கம்பு. 
as sea dog, rfீர்ஈாய். 

Séal, v.a முத்திரையிடெல், முத்திரை 

பதித்தல்; முத்திரித்தல். 
to shut up, அடைத்தல். 

Séa’-leech, s. sமுவாலட்டை. 
Séal’ing, s. முத்திரைப்பதிப்பு, முத்திரி 

ப்பு; அடைப்பு, 
Séal'ing-wax, 8. அரக்கு, அரத்தமெழு 
கு, வெத்தமெழுகு, முத்திரைமெழுகு. 

Séam, 5. தையல், பொருத்து. 
in mines, சுரங்கத்தின்லோகக்கம்பி. 

Séam, v. a. தைத்தல், பொருத்தித்தைத் 
தல், புரைதல், தழும்பு படுத்தல். 

Sea-maid,.s. (see Mermaid.) முத்தி 
ரதேவி, நீரரமகள். 

Séa’man, 8. கப்பற்காரன், கடலோட் 
டி, சம்பானோட்டி, கடற்சஞ்சாமி. 
as sea captain or pilot, மாலுமி, மீ 
கான், அறுகாட்டி. 

Sea'man-ship, s. கப்பலோட்ட்தொழி 
ல், மாலுமித்தனம். 

Séa'-mirk, 8. கப்பற்காரர்பார்த்தோடுமி 
லக்கு, கப்பலாறறிகுறி, 

Séam'less, s. தையவில்லாத. 
Séa'-mon-ster, s. sடற்கொராஙடி, சமு 

த்திரத்திலுள்ள பீனதேக., 
Séam'ster, 8. தையற்காரன். 
Séam'stress, 5. தையற்காரி. 
Séam’y, 4. தையலுள்ள. 
Seaport, s. sடற்றுறை, கப்பற்றறை., 
Sear, v. 4. FOSSA, கருக்குதல், தய்த்தல். 

to be seared, தய்தல், வாட்டப்படு 
தல், வைகுதல். 

Séar, a. காய்ந்த, உலர்ந்த, வாடின. 

Searce, v. a. சொழித்தல், தெள்ளுதல், 

. அரித்தல், புடைத்தல். 
Ss 4t 
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Search, s. ஆராய்வு, உசாவு, சோதனை, | 
பரீட்சை, விசாரணை. 

Search, v. a. ஆராய்தல், தேடுதல், உசாவு 
தல், சோதித்தல், பரீட்சைபார்த்தல். 
for, தேடுதல், பார்த்தல், ஈாடுதல். 
into, விசாரித்தல், ஆராய்தல். 
out, கண்டுபிடித்தல். 
for, by feeling, தடவுதல், பரிசித்தல். 

Search'a-ble, a. ஆராயக்கூடிய. 

Search’ers, s. (pl. ) சோதனைக்காரர்,; சா 
ரணர்,.ஒற்றர், வேவுகர௱ரர். 

Search’ing, s. சேதிப்பு, ஆராய்வு, தே 
ட்டம், விசாரணை. 

Séar'ed-ness, 8. sகரய்க்ததன்மை, வரண் 
டதன்மை, வாட்டத்தன்மை. 

Séa'room, 8. கப்பல்நீந்தத்தக்கவிடம், 
கப்பலோடத்தக்கரீர்நிலை. 

Séa'-shore, s. sடற்கரை, கடலோரம். 
Séa’sick, a. தோணிக்திறுநிறுப்புள்ள. 

Séa'sick-ness, s. தேோணிக்திறுதிறுப்பு, 

தோணியாட்டத்தால்வரும்௩டகெகம. 
Séa’side, s. கடற்கரை, 
Séa’son, 8. பருவம்,” காலம், ரேரம், த 

அவாய், தற்சமயம். 
cold, கூதிர்காலம், சீதளகாலம். 
dewy season, பணிகாலம். 
hard, sநிங்காலம், வறப்புக்காலம். 
hot, உருமகாலம், கோடைகாலம், உ 
ட்டணகாலம். 
proper, போகம், பருவம். 
rainy, மாரிகாலம், கார்காலம், மழை 
காலம். 
sowing, கார்காலம், விதைப்புக்கால 
ம், விதைதாவுங்காலம். 
summer, முதுவேனிற்காலம். 
windy, காற்றுக்காலம். 
for taxes, sந்தாயம். 

Séa’son, v. a. உருசிப்படுத்துதல், பாக 
ப்படுத்துதல், சுவைப்படுத்தல், 

Séa’son-a-ble, a. சமயமான, பக்குவமா 
ன, பதமான, நற்சமயமான. 
rain, பருவமழை, தற்சமயமழை, தா 
யமழை, காலமமை. 

Séa’son-a-ble-ness, 8. பசகுவமுடை 
மை, பருவமுடைமை, தற்சமயம். 

Séa’son-a-bly, adv. sற்சமயமாய், UG 
வத்துக்கு, வேளைக்கு; சமயத்தில், த 

அவாயில். 
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Séa’son-er, 8. பரகம்பண்ணுவோன், &. 
ருசியாக்குவோன். 

Sea'son-ing, s. சுவைப்படுத்துஞ்சாக்கு. 

Séat, $- ஆசனம், பீடம், மணை, மேரு. 
the pesteriors, குண்ட, சகனம். 
of a quality or thing, தானம், நிலைய 
ம், உறைவிடம், நிலை. 

| Séat, ம. ௦. இருத்துதல், அசனத்தேற்ற 
ல், ஆசனங்கொடுத்தல், 
to seat an assembly, சவையிருத்து 

தல், பர்தியிருத்துதல். 
Séa’-term, 5. சப்பற்காரர்வழங்கும் 
மொழி. 

Séa'-tost, a. கடலடி யுண்ட . 
Séa’-tur-tle, ௪. வெள்ளாமை, கடலா 

மை. 
Séa'ward, a. கடலுக்குநெரான. 
Séa'~weed, s. கடற்பாசி, சைவலம். 

Séa'-wor-thy, a. சமுத்திரத்திலோட்ட 

தீதகுந்த. 
Sé-ba'ceous, 4. கொழுப்பாற்செய்யப் 

பட்ட, நிணமுள்ள. 
Sé’cant, s. இரிகொோணவதி, திர்க்கபுசம். 
Se-céde’, v. wm. பின்னிடதல், பிரிதல்,வி 

LAUCuUISAy, அகலுதல். 
Se-céd’er, s. பிரியவன், விலகுவோன். 
Se-ces'sion, s. பிரிவு, அகல்வு, பேதம். 
Se-clide’, v. n. தடுத்தல், தவிர்த்தல், நீக் 

குதல்; பிரித்தல். 
Se-cliid’ed, a. தனித்த, பிரிந்த, நீங்கனெ. 
Se-clé’sion, 8. ஒதுக்கு, மறைவு, தனி 

மை, ஏகாந்தம். 
to be in seclusion, தனித்திருத்தல்,பி 
ரிக்திருத்தல், ஏகாந்தமாதல். 

Second, ௪. நிமிஷம்; நொடி, கணம், 
' மாத்திரை, காலதுட்பம். 

as an assistant, உதவியாள்; துணை, 
உபயோகதி, கூட்டாளி. 
of a minute, விகீலை, காலறுட்பம். 

Sec’ond, v. a. உதவிசெய்தல், துணைச் 
செய்தல், ச௪காயஞ்செய்தல்.. 

a speech, &c., தணைச்சொல்சொல் 

லதல், தூக்கிப்பேசுதல். 
Sec'ond, a. இரண்டாம், அடுத்த, அணை 

யான, உப. 
handed, இரண்டார்தரம்வழங்கப்படு 
இறெ,. பிண்க்ப்வின்ைல்க்தும்! 

Sec'ond-a-ri-ly, adv. இரண்டாவதாக, 
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Sec'ond-a-ri-ness, s. இரண்டாவதாந்த 
ன்மை, முன்பாவிக்கப்பட்டதன் 
மை. 

Sec'ond-a-ry, s. தணை, துணைக்காரண 
ன், கையாள், பதிலாள். 

Sec'ond-a-ry, a. இரண்டாவதான, இர 
ண்டாம், உப. 
Cause, துணேக்காரணம், உபகாரணம். 
planet, தணைக்கிரகம், உபதிரகம். 

Sec'ond-er,s. தண ச்சொல்சொல்வோ 
ன், உதவிக்காரன். 

Second-hand, இரண்டாங்கையா 

LF, முன்கைகண்டது. 
Second-hand, a. இரண்டாங்கையாட் 

சிப்பட்ட, முன்கைகண்ட 
Sec'ond-ly, adv. இரண்டாமுறையாய், 
இரண்டாவதாய். 

Sec’ond-rate, 8. இரண்டாந்கரம், இர 
ண்டாரந்திறம். 

Sec'ond-rate, a. இரண்டாந்தரமான. 
Sec’ond-sight, s. வருகாலவுணர்ச்ி., 
Sé'cre-cy, s. அந்தரங்கம், இரகசியம், பு 

தைபொருள்; ஏகாந்தம், சனிமை. 
Secret, s. இரகசியம், மறைவு, அந்தர 

ங்கம், ஒளிப்பு. 
as spring or source, மூலம்,காரணம். 

Sé'cret, a. இரகசியமான, அர்தரங்கமா 
ன, ஏகாந்தமான. 
advice, உபதேசம். 
language, பயிற்பேச்சு, சைகை. 
meaning, புதைபொருள்; மறைபொ 
Gor, அண்பொருள். 
numbers, பயிற்கணக்கு,கரபாஷிதம். 
parts, குறி, இலிங்கம். 
place, அந்தரங்கவிடம், மறைவிடம். 
prayer, மwனவணக்கம், தனிச்செபம். 
thought, அபிப்பிராயம். 

Sec're-ta-ri-ship, 8. எழுத்துவேலை. 
Sec’re-ta-ry, 8. எழுத்துக்காரன, இலே 

ககன், எழுத்துக்காரியஸ்தன். 
Se-créte’, v. a. PANE FO பொதுக்குத 

ல், மறைத்தல், புதைத்தல். 
ஒன்னாக! tion, 8. வடிகை, பொரிகை., 
Se-cre-ti'tious, 4. வ4௭க்கப்பட்ட. 

Se'cret-ly, adv. இரகசியமாய், மறை 
வாய். 

Sé'cret-ness, 8. அந்தரங்கம், இரகசியத் 

தன்மை, மறைப்பு. 
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Sé'cre-to-ry, a. வடிக்கிற, QurAwe 
செய்றெ, 

Sect, s. மதபேதத்தார், பேதசமயிகள், 
மதபேதசமயத்தார். 

Sect-a'ri-an, 8. சமயி, மதஸ்தன, மதானு 
சாரி, மதபேதி, பதிதன். 

Sect'd-ri-an, a. சமயிகட்கடுத்த. 

Sect-a'ri-an-ism, 8. சமயகோட்பாடு, ௪ 
மயபேதம், மதபேதம். 

Sect'a-rist, பதிதன், சமயபேதி, பி 
Sect'a-ry, ப ¢ Absa: or. 
Sec'tion, s. பிரிவு, கூறு, தண்டு, உறு 

ப்பு, பகுதி, பேதம். 
of a book, அதிகாரம்; அத்தியாயம், 
படலம், இயல், சருக்கம், காண்டம், 

பிரகரணம், இலம்பகம். 
of a country, கண்டம், ரொமம். 

Sec'tion-al, a. பிரிவுக்கடுத்த, கண்டத் 
அக்குரிய, ஈாட்டகெகுரிய. 

Sect’or, s. இரண்டெுத்தவிட்டங்களா 
லாக்கப்பட்டவிருத்தபாகம். 

Sec'u-lar, s. கோயிற்சங்டததக்காரன். 
Sec’u-lar, a. QnarGe, இம்மைக்குரிய. 

advantage, உலகபலாபலம், உலோ 
கார்த்தம், லெளகதீகநயம். 

Sec-u-lar'i-ty, s. லெளட்கத்தன்மை, பி 
ரபஞ்சத்தவம். 

Sec'u-lar-ize, v. a. லெளககவியாபாரத் 
அக்குட்படுத்தல், உலககவலைக்குட் 
படுத்தல். 

Sec/u-lar-ly, adv. லெளடீகமாய், பிரப 
ஞசமயக்கமாய். 

Sec/u-lar-ness, s. லெள£கத்தன்மையு 
டைமை, உலகநயம். 

Sec/un-dine, s. swS்சுக்கொடி. 
Se-ciire’, v.a. உரித்தாக்கிக்கொள்ளுத 

ல், பெறுதல், சம்பாதித்தல், சேகரித் 
தல், பேணிக்கொள்ளுதல். 
one’s affections or confidence, கை 

வசம்பண்ணிக்கொள்ளுதல், வசப்ப 
டுத்தல், வசித்துவஞ்செய்தல். 
against loss, damage, &c., பத்திரம் 
பண்ணுதல், CLI SO) FeV. 

Se-ctire’, a. மோசமற்ற, பத்திரமான. 
as careless, நிரவிசாரமுள்ள, கவலை 
யற்ற, 

Se-ctire'ly, adv. பத்திரமாய், பேணமா 
ய், அட்பமாய், காவலாய், 

த! 
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Se-cure'ness, s. பெேணரவு, பேணம். 
Se-cl'ri-ty, 8. பிணை, ஈடு, உத்தரவாதம், 

காவல், பத்திரம், பேணம். 

Se-dan’, 5. கதிரைப்பல்லாக்கு. 
Se-date’, 4, அமைவான, சமாதானமா 

* ன, சாந்தமான, அமரிக்கையான. 

Se-date'ly, adv. அமைவாய், சாந்தமாய். 
Se-date'ness, 8. அமைவு, அடக்கம், ௮ 

மரிக்கை, சாந்தம். 
Sed'a-tive, s. கொதியைத்தணிக்றெமரு 

ந்து, சாந்தமாக்குகெற அவுஷதம். 
Sed’en-ta-ri-ly, adv. உட்க௱ார்ந்தவித 

மாய், லீட்டுவேலையாய், வீட்டெக்குமு 
டங்கியாய். 

Sed'en-ta-ri-ness, s. eட்டிலடங்கியிரு 
EOE, SLU. OSG IPL wG. 

Sed’en-ta-ry, a. உட்காருகிற, உட்கா 
ருந்தன்மையுள்ள, செயலற்ற, முயற் 
சியற்ற, முடக்கமுள்ள., 

Sedge, s. கோரை, 
Sedg’y, a. கோரையுள்ள, கோரைவளர் 

ந்த. 
Sed’i-ment, s. வண்டல், மண்டி, கசா 

ளம், அடையல். 
adhering to a vessel from boiling, * 
ண்டு, அடிப்பற்று. 

Se-di'tion, s. இராசதுரோகம், onsen 
கம், கலக்கம், குழப்பம். 

Se-di'tion-a-ry, s. இராச்சியலிரோதி, ௧ 
லகக்காான். 

Se-di'tious, a. குழப்பமுள்ள, துரோக 
முள்ள, கலரதிபண்ணுறெ , 
person, கலகக்காரன். 

assembly, sலகக்கூட்டம், FIPS. 

Se-di'tious-ly, adv. குழப்பமாய், கலக 

மாய், தராலோசனையாய். 
Se-di'tious-ness, 8. குழப்பம், இராச்சி 

யத்துரோகம், கலகம். 

Se-dice’, v.a. திமைக்குட்படுத்துதல், 
எத்துதல், கற்பழித்தல். 

to be seduced, தமைக்கழுப்புண்டு 
போகுதல். 

Se-dtice'ment, s. எத்துகை, அணாப்பு 
கை, எஏமாற்றுகை. 

Se-diic'er, s. எத்தன், எய்ப்போன, வ 

ஞ்சிப்போன், கற்பழிப்போன். 
Se-duc'tion, s. எத்து, மடிப்பு; அபகரி 

ப்பு, வஞ்சிப்பு. | 
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of a woman, கற்பழிப்பு, வஞ்சிப்பு. 
Se-duc'tive, a. எத்துதற்கேற்ற. 
Se-di'li-ty, 5. சாக்கிரதை, விடாமுயற் 

ச, தொடர்ந்தேற்றி. 
Seddon 4. விழிப்புள்ள, சுறுசறுப் 

புள்ள, முயற்சியுள்ள, ஊக்கமான. 

Sed'u-lous-ly, adv. விழிப்பாய், முயற் 
சியாய், ஊக்கமாய், சுறுசுறுப்பாய். 

Sed’u-lous-ness, s. விடாமுயற்இ,விரை 
வு, சுறுசுறுப்பு, உற்சாகம், ஊக்கம். 

See, 8. குருத்துவம், SHAG. 
See, 0. 4. கrாணுதல்,பார்த்தல்,தரித்தல். 

clearly, தெளிவாய்ப்பார்த்தல். 
to beware, எச்சரித்தல். 
to experience, அனுபவித்தல். 
to observe, take care, பார்த்தல், ௮ 

வதானித்தல். 
to understand, விளங்குதல், ரெதெ 

தல்; அறிதல். 
to visit, சர்தித்தல், போய்ப்பார்த்தல். 

See, v. n. தோற்றுதல், தோன்றுதல், தெ 
ரிதல், விளங்குதல். 
to, பார்த்தல், விசாரித்தல். 
intellectually, அறிதல், விளங்குதல். 

Seed, s. வித்து, விதை, கொட்டை, வீ 
சம், பீசம். 
hominis, சக்கிலம், இசதிசியில், தா 

அ, வித்து. 
as progeny, சந்ததி, வமிசம். 
end of a potato, yam, saffron, &c., 

வட்டு, முளைக்கண், 
Seed, v. n. வளருதல். 
Seed’ed, a. விதைக்கப்பட்ட, விதை 

கொடுக்றெ. 
Seedling, 8. முனை, நாற்று, அங்கும், 

மரக்கன்று, 

Seed’-plot gs ‘ பதி, நாற்றுமேடை.
 

Seeds'man, s. விதைப்பவன், விதைத் 
தானியவியாபாரி. 

Seed’-time, s. விதைகாலம். 
Seed'-ves-sel, s. ஒடு, உமி, செட்டை. 
Seed’y, a. விதையுள்ள. 
See’ing, s. பரர்வை, காட், அறிகை. 
Seek, v. a. சேடுதல், நாடுதல், ஆராய்த 

ல், விசாரித்தல், உசாவுதல். 
eagerly, ஆவலாதிப்படுதெல், ஏம்பவித் 
அப்பார்த்தல், 
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one’s living, பிழைப்புத்தேடுதெல், 
Seek’er, s. sாடுவோன், தேடுவொன், 

விசாரணைக்காரன். 
Seeking, s. தேடுகை, விசாரிச்கை. 
Seem, vn. காணப்படல், சோன்றுத 

ல், காணுதல், தெரிதல், தோற்றுதல். 

Seem'ing, a. sகாணப்படுதிற, தெரிறெ, 
போலியான, தோன்று. 

Seem'ing-ly, adv. தோற்றத்துக்குக்கா 
ண்றெப்டி, போலியாய். 

Seem'ing-ness, s. பொலி, காட்ச,போ 
ன்மை, தோற்றம். 

Seem'li-ness, s. சத்துவம், அலங்காரம், 
ச£லம், மாண்பு, சிறப்பு; தகுதி, oH 
லொழுக்கம், யோக்கியம். 

Seem'ly, a. நேற்றியான, செவ்விய, தகு 
ந்த, சத்துவழுள்ள, சீரான. 

Seem'ly, adv. £த்துவமாய், ஏற்க, யோ 
க்கியமாய், தகுதியாய், செவ்வியாய். 

Seer, s. கsாண்கிறவன், தரிசி, பார்ப் 
பொன், தீர்க்கதரிசி, ஞானதிருட்டிக 
T, பூருவக்கியானி 

See'saw, 8. ஆட்டம், ௮சைவு. 
Seesaw, v. n. ஆடுதல், ஊஞ்சலாடுதல், 

Seethe, v.a. அவித்தல், புழுக்குதல். 
Seethe, v. n. அவிதல், புழுங்குதல். 
Se'gar, s. (see Cigar.) புகையிலைச்சுரு 

ட்டி 

Segment, s. சேதனம். 
of a circle, விருத்தபாகம், விருத்தா 
மிசம். 

Seg're-gite, v. a, பிரித்தல், நீக்குதல், 
விலக்குதல். 

Seg-re-ga'tion, s. பிரிவு, நீக்கம். 
Séign-et’ri-al, a. உம்பளிக்கையாட் சி 

க்குரிய, சுவானுக்குரிய. 

Séign’ior, 5. எசமான், அதிபன், அதிப 
தி, அதிபன், ஒர்பட்டப்பெயர். 

Séign'ior-age, s. இராசதச்துவம், கர்த்த 
வ்லியம், இராசபாத்தியம். 

Seign'ior-y, 8. கர்த்ததத்துவ ம், 
க்கைத்தத்துவம். 

Seine, s. கயிற்றுவலை, சரைவலை. 
Séiz'a-ble, a. பிடிக்கப்படத்தச்க, up 

படத்தக்க. 
ize, v. a. கவர்தல், பிடித்தல், பறித்த 

ல், பற்றுதல், பிஙெகுதல், அபகரித்த 
ல், கொள்ளையிதெல். 
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by the throat, தொண்டையைநெரி 
தீதல், தொண்டையைத்திருகுதல். 
fraudulently, அபகரித்தல், கவர்தல், 
அவமடிப்பாய்ப்பற்றல், 

firmly, ஊன்றிப்பிடித்தல், பற்றிப்பி 

டித்தல், இறுகப்பிடித்தல். 
as prey, இராஞ்சுதல், அமர்த்துதல், 
இரைபிடித்சல். 
with the mouth, sவ்வுதல், வவ்வுதல். 

Séiz'in, ௧. ஆட், ஆட் சிப்படும்பொரு 
ar, கழமைப்பொருள். 

Seizing, கவர்ச்சி, பிடிப்பு, பறிப் 
Seiz'ure, * ‘ பு; பிடி, கிரகிப்பு. 

of prisoners, captives, &c., 

பிடிப்பு. 

Seldom, adv. அரிதாய், அருவமாய், ௮ 
பூருவமாய், அருகி, அருந்தலாய். 

Sel'dom-ness, s. அபூருவம், அரிது. 
Se-lect’, v. a. தெரிர்துகொள்ளுதல், தெ 
MAASH, தெரித்தல், வரித்தல். 
an auspicious hour, முகுர்த்தமெடுத் 
தல், நற்காலமெடுத்தல். 

Se-lect’, a. தெரிந்த,தெரியப்பட்ட,மே 
ன்மையான, அரிய. 

Se-lec/tion, s. தெரிவு. 
Se-lect'man, s. sகரிவிசாரணைக்குத்தெ 

ரிக்தெடுச்கப்பட்டவன். 
Se-lect'ness, s. Aa முடைமை, 
Se-lect’or, s. தெரிக்துகொள்பவன். 
Self, pro. தான், தானே. 

abasement, தன்னடக்கம், தாழ்மை. 
admiration, தன்மேம்பாடு, தற்புகழம் 
ச்சி, வீம்பு. 
aggrandizement, தன்னுயர்ச்ி,விம்பு. 

சிறைப் 

applause, 5 தற்புகழ்ச்சி, தற்பாராட்டு, 
caution, தற்காவல், தன்னெச்சரிப் 

பு; தற்காப்பு. 
command, தன்னடக்கம், இசசைய 
டக்கம், தன்னையாமுகை. 

commendation, தற்புகழ்ச்சி, 
conceit, அகங்காரம், ஆணவம், Ms 

ந்தை, இறுமாப்பு; செருக்கு, வீறாப்பு, 
மமதை. 
confidence, தன்னம்பிக்கை. 

consequence, செருக்கு, பெருமை, 
எடுபாடு. 
contradiction, தான்சொன்னசைத்தி 
ரும்பயழித்தல், தற்பிரதிகூலம். 
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control, சன்னடக்கம், இச்சையடக் | 

கம், தன்னொடுக்கம். 
conviction, குற்றவுணர்ச்சி, பச்சாஸ் 
தாபம், மனஸ்தாபம். 

deception, தன்னேய்ப்பு. 
dedication, தன்னைக்கையளித்தல், த 
ற்பிரநிஸ்டை. 
delusion, சுயமயக்கம், 

devotion, தன்னியமம், தன்னையொப் 
படைக்கை. 

examination, தற்சொதனை. 
existence, சுயம்பு, சுவயம்பு, தானே 
WIT ROE» 
experience, தன்னறிவு, தன்னுணர்ச் 
A, தற்பரீட்சை, தன்னப்பியாசம். 

evident, பிரத்தியட்சமான, தானாயுறு 
திப்பட்ட. 
government, aடகsகமுடைமை. 

indulgence, தன்னிச்சைக்தடங்கொ 
டுக்கை, அடக்கமின்மை. 
importance, ஆணவம், நிமிர்ச்ி, தா 
னென்நெறவெண்ணம், Soo oor OL Ly. 
made man, தானாநாட்டி. 

mortification, தீவும்; தவசு, தன்னொ 
அப்பு, தன்னடக்கம். | 
murder, தற்கொலை. 
murderer, தற்கொலைபாதகன். 
pollution, சயபுணர்ச்ச; தற்புணர் 
ச்சு. 
possession, தடாரிக்கம், தைரியம், 
கோழைப்டாமை., 

preservation, தற்காப்பு. 
praise, தற்புகழ்ச்சி 
respect, தற்கணிசம், சுயகணிசம். 
same, தான், தானே. 
same day, அர்நாட்தானே, அன்றே, 

அற்றைநாள், அன்றைத்தினம். 
same thing, அதுவே, அதுதானே. 
seeking, தன்னயம்பார்க்கை, தன்னா 
ட்டம், தற்பொழிவு. 
sufficiency, மமதை, 
will, தன்னிட்டம், தன்னிச்சை. 

Selfish, a. தற்சனேகமுள்ள, தன்னய 
ம்பரர்க்கிற, 

Self/ish-ly, adv. தற்சனேகமாய், தற் 
பொழிவாய். 

Self'ish-ness, s. தற்சினேகம், தற்பொழி 
வ, தனனயம். 
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to be selfish, sசரான்வாழப்பார்த்தல், த 
னனயம்பார்த்தல். 

Sell, v. a. விற்றல், விலைக்குக்கொடுத் 
தல், ரெயமாக்கல். 
to surrender, ஒப்படைத்தல். 
to sell out, முழுதும்விற்றல், பரிக்கி 
ரயம்பண்ணுதல். 
by wholesale, திரட்டலேவிற்றல், கு 
முக்காய்விற்றல், மொத்தமாய்விற்ற. 
ல், ஒருமிக்கவிற்றல். 

Sell’er, s. விற்கிறவன், ஏலக்காமன். 
Selv'edge, s. புடைவைவிளிம்பு, புடை 

வையினோமம். 
Selves, s. (pl. ) (see Self.) சரங்கள். 
Sem’blance, s. பேரவி, நிகர். 
Sem’ble, v. n. போலுதல், ஒப்பாதல், 

நிகர்தல். 
Semen, 8. இந்திரியம், இரேதசு, சக்கி 

லம், தாது, வித்து, விந்து. 
Semi, 8. அரை, அத்தம், பாதி. 
Sem'i-an'nu-al, a. அயனத்துக்குரிய, ௮ 

ரைவருடத்துக்குரிய. 
Sem'i-an’nu-lar, a. அரைவட்டத்துக்கு 

ரிய, அர்த்தவிருத்தவ டிவான. 
Sem'i-cir-cle, s. மண்டலார்த்தம், கோ 

ளார்த்தம், விருத்தார்த்தம். 
Sem-i-cir'cu-lar, a. விருத்தார்த்தமான. 
Sem/’i-co-lon, s. தொடரிசைக்காறி. 
Sem/i-di-am’e-ter, s. லிட்டார்த்தம், தி 

Men, அர்த்தகாராசம், பாதிவிட்டம். 
Sem’i-fli-id, a. Fர்போன்ற, நீர்கலந்த. 
Sem-i-ld'nar, அர்த்தசக்தரன்போ 
Sem-i-lii/na-ry, a. ன்ற. 
Sem/in-al, a. வித்துள்ள, சுக்லெமுள்ள, 
மூலமான, பூருவ. | 

Sem-in-al'i-ty, 8. முனைக்கக்கூடியதன் 
மை, அங்குரிக்குந்தன்மை. 

Sem/in-a-ry, 8. சரத்திரப்பள்ளிக்கூடம், 
கல்லூரி, கழகம், கல்விபயிலவிடம். 
theological, uவைதிககழகம், ma Ses 
ல்லூரி, வேதசாத்திரக்கல்லூரி. 

Sem’in-a-ry, a. கல்லூரிக்குரிய. 
Sem-in-a'tion, s. வித்திடுகை. 
Sem-in-if’ic, வித்திலிரு ந்து ண் 

Sem-in-if 'ic-al, “ ¢ டாக்குகநறறெ, பீசா 
ங்குரமான. 

Sem-in-if-ic-a'tion, s. வித்துவழியாயு 
CON LTE FONE. 
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அல்ர்வாசி | Sem’i-pel-lu’cid, 
செளிவுள்ள, Sem'i-per-spic'u-ous, < 

முற்றுக்தெளியாத. 
Sem'i-sav'age, a. கெரிமையான, அட் 

டத்தனமுள்ள. 
Sem’i-sex'tile, s. அவாதசாம்சரேர்க்கு. 
Sem'i-spher’ic-al, a. கோரளார்த்தவடிவு 

ள்ள, விருத்தார்த்தமுள்ள. 
Sem'i-sphe-roid’'al, @. அ௮ண்டார்த்தவ் 

டிலான், கோளார்த்தமுள்ள. 
Sem'i-tone, s. மத்கிமஇசை. 
Sem'i-vow-el, 5. குற்றுமிரெழுச்து, ௮ 

மரைமாத்திரையாயுச்சரிக்கப்படுமுயிர் 
எழுத்து. 

Sem-pi-tern'al, a. தோன்றியிறற்ற, மு | 
டிவில்லாத, அழியாத. 

Sem-pi-tern'i-ty, 8. YL வின்மை, அழி 
யாமை, ஆதி, நித்தியம். 

Semp'ster, 3. (see Seamstet.) தையற்கர 
ரன். 

Semp’stress, s. (see Seamstress.) தைய 
ற்காரி. 

Senate, s. ஆஸ்தானம், ஆலோசனைச்ச 
ங்கம், மந்தனசங்கம். 

Sen'ate-house, s. மந்தனீச்சாலை, மந்தி 
ராலையம். 

Sen’a-tor, 8. ஆலோசனைக்காரன், மந்தி 
ரி, அமைச்சன். 

Sen-a-td’ri-al, மந்திரச்ங்கத்துக்க 
Sen-a-to’ri-an, Ne ‘ டுத்த, 

Sen-a-to'ri-al-ly, adv. மந்திராலோசனை 
. ச்சங்கத்துக்குரியதாய். 

Sen’a-tor-ship, s. மந்திரித்தனம்; மந்திரி 
யுத்தியோகம். 

Send, ». 4. அனுப்புதீல், போகவிடுதல், 
அனுபாதம்பண்ணல். 
for, அழைப்பித்தல். 
to send away, வழிவிட்டனுப்புதல். 

Se-nes'cence, 8. ிருத்தாப்பியமடை 
கை, வயேர்விருத்தமடைகை. 

Senile, a. விருத்தாப்பியத்துக்கடுத்த, ய் 
யதுமுதிரக்த. 

Se-nil'i-ty, s. ya, கிழம், விருத்தர்ப் 
பியம். 

Sén‘ior, s. மூத்தோன, மூப்பன், முதி 
யோன், சேட்டன். 

and junior, சேட்டன், கனிட்டன். 
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Sén/ior, d. மூத்த, சேட்ட; அதிகாரவி 
ருத்தமுள்ள. 

Sen-ior'i-ty, 5. மூப்பு, முதுமை, தலை 
மை, முதிர்வு. 

Senna, 8. பிலவரசை, நிலபாகல், நிலா 
லிரை. 
powders, நிலவராகைகச்குரணம். 

Sen'night, s. eஎமுநாட்கள், ௪த்தநி9ி. 
Sen-sa’tion, 8. ஊறு, உணர்ச்சி, சுவர 

ணை, புலப்பாடு. 
Sense, 5. புத்தி, அறிவு, உணர்ச், கோ 

FTW, ஞானம். 
organs of, ஒாரனேர்திரியம். 
of feeling, சவரணை, ஊறு, 
of hearing, கேள்வி, ஓசை. 
of sight, கரட், ஒளி. 
of smelling, மோப்பு, நாற்றம், 
of tasting, சுவை. 

as Meaning, பயன், கருத்து, அருத்த 
ம், பெர்ருள், பலன். 
as consciousness, நி aly அறிவு, உ 
coor ta, பிரக்கனை. 
the five senses, பஞுசேக்திரியம், ட 
ஞ்சபுலன். 
object of, விடயம், விஷயம். 
of delicacy, shame er honor, உரோ 
சம், சங்கோசம், காணம், அபிமானம். 
as intellectual powers, s௧ரGுவிகரணங் 
கீள்; மனோதத்துவங்கள். 
common sense, லெள சீகஞானம். 
moral sense, ma $s crear. 

Sense'less, a. புத்தியினமுள்ள, பைத்தி 
யமான, புத்தித்தாமச்சியுள்ள, புத்திய 
ற்றி, பேதைமையுள்ள « 
question, யயனில்வினா, 
ள்வி. 
person, மூடன், யைச்தியகாரன், மு 
ட்டாள், பேதை, 
talk, பயனில்பேச்சு, வீண்பேச்சு, ௮ 
னரத்தவர்க்கு, பதர்ப்யேச்ச. 

Sense'less-ly, adv. புத்தியினமாய், மந்த 
மாய், பேதைமையாய். 

Sense'less-ness, 8. பைத்தியம், மூடம்; 
மடம், பேதைமை. 

Sens-i-bil'i-ty, s. உணர்ச், அறிவு, ௪ 
வ்ரணை. 

Sens’i-ble, a. உணர்ச்சியள்ள, புலனுள 
ள்; சுவரணையுள்ள, 

லீண்கே 
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person, கருத்துள்ளவன், புத்திசாலி; 
விவேகி, யூகி. 
question, கூறியகேள்வி, கருத்துள்ள 
வினா, ஈல்லகேள்வி. 
talk, யோசனையுள்ளவாக்கு, கருத்தா 

னபேச்சு, யூகசம்பாஷணை. 
as wise, கருத்துள்ள, புத்தியுள்ள. 

Sens'i-ble-ness, s. சவரணை, உணர்ச், 

தெளிச்தபுத்தி, புத்தி, அறிவு, யூகம். 
Sens'i-bly, adv. கருத்தாய், உணர்ச்சியா 

ய், விவேகமாய், யூகமாய், மனக்கூர் 
மையாய், புத்தியாய். 

Sens'i-tive, a. சவரணையான, உணர்ச் 
சியுள்ள, கூச்சமுள்ள, 

plant, தொட்டாற்சுருங்இ, சுண்டி. 
Sens'i-tive-ly, adv. சவரணையாய், உண 

ர்ச்ியாய்; அறிவாய், கூச்சமாய். 
Sens-0'ri-um, 
Sunbincey; 8. ‘ அறிகருவிமூலம். 

Sens'u-al, a. புலனுக்கடுத்த, சரீரத்துக்கு 
ரிய, காமாதுரமான, காமமுள்ள, இற் 
நின்பமான. 
gratification, சகயோகம், சற்றின்ப 
ம், காமானுபோகம். 

Sens'u-al-ist, s. and), கர்முகன், காமா 

தூரன்,லோகாதான்; லெளதீகபோகி, 
Sens'u-alsism, 2 விமையானுபோக 

| Sens-u-al’i-ty, si . ம், சிற்றின்பபோக 
ம், உலோகாதுமம், லெளசீகம். 

Sens'ual-ize, 0. a. கரமிக்கச்செய்தல், 
சிற்றின்பத்துக்குட்படுத்தல், QoerE 
கத்துக்குட்படுத்தல், 

Sens'u-al-ly, adv. sராமவிகாரமாய், சிற் 
நின்பமாய். 

Sens'u-ous,@. மிருதுவான உருக்கமான. 

Sen'tence, 8. Siu, தீர்மானம். 
in language, வாக்கியம், வசனம். 

compound, தொடர்நிலைத்தொடர் 
மொழி, யோகவாக்கியம். ' 
simple, தனிகிலைத்தொடர்மொழி ; ரூ 
டவர்க்கியம். 
weighty, மரகருத்துள்ளவர்க்யெம். 
of a discourse, சனம், வாக்கியம். 

grammatical, இலக்கணவசனம். 
Sen'tence, v. a. தீர்ப்புச்சொல்லுதல், தீ 

ர்த்தல், தர்மானம்பண்ணுதல். 
Sen-ten'tial, a. தர்ப்புள்ள, தீர்ப்புக்குரி | 

ய, வாக்கியத்துக்குரிய. 
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Sen-ten'tious, a. பழமெரழியுள்ள, 05 
பரியமொழியுள்ள. 

Sen-ten'tious-ly, nde பழமொழியாய், 
பொழிப்பாய், திரட்டாய், கூர்மை 
யாய், உறைப்பாய். 

Sen-ten'tious-ness, s. கூர்மை, பொழி 

ப்பு, கார்ப்பு, யூகம். 

Sen'tient, s. அறிவுள்ளவன், உணர்வுள் 
ரவன், உயிருள்ளது. 

Sen'tient,a. அறிவுள்ள, உணர்ச்சியுள்ள. 
being, ஆத்துமா, பிராணி, வாத்து 
மா, ீவபிராணி. 

Sen’ti-ment, 8. எண்ணம், கருத்து, பொ 
ருள், யோசனை, தாற்பரியம், அபிப்பி 
ராயம், மனக்டக்கை. | 
as tenet, பிடி, கோட்பாடு, சமயதூல். 

Sen-ti-ment’al, a. அறிவுள்ள, உணர்வு 
ள்ள, கூர்மையுள்ள. 

Sent-i-ment’al-ist, s. ACaB, சுவரணை 
யுள்ளவன். 

Sent-i-ment-al'i-ty, 8. அறிவு, உணர்ச் 
சி, அண்ணுணர்வுடைமை. 

Sen’ti-nel, காவலாள், காவற்காரன் 
Sen'try, * ¢ காவல். 

box, ஆளொட்டி, 
Sep-a-ra-bil'i-ty, s. பிரிக்கப்படத்தக்க 
தன்மை. 

Sep'a-ra-ble, a. பிரிக்கப்படத்தக்க. 
Sep’a-ra-ble-ness, 8. பிரிக்கப்படுந்தன் 

மை, விகாரப்படுத்தத்தக்கதன்மை. 
Sep’a-rate, v. a. பிரித்தல், பகுத்தல், வ 

குத்தல், வெவ்வேறாக்கல். 
by sifting, அரித்தல், புடைத்தல்; தெ 

ரித்தல், தெள்ளுதல், அரற்றுதல். 
as set apart, Fீக்குதல், விலக்குதல். 
with force, பிளத்தல், பெயர்த்தல், கி 
யிக்குதல், பிய்த்தல். 

Sep’a-rate, v. n. யகுதல், அறுதல், கலை 

தல், ise, தெறித்தல், பிய்தல், பி 
fea, வேறாதல். 
to become separated from a compa- 
hy, கலைதல், தனித்தல், பிரிதல். 

Sep’a-rate, a. ஐதான, தனித்த, புறம்பா 
ன, வேறான. 

Sep’a-rate-ly, adv. தனித்தனியே, ஒவ் 
வொன்றாய், வெவ்வேறாய் 

Sep'a-rate-ness, s. eற்றுவிற்றாயிருக்கு 
ந்தன்மை, எகாரந்தம், தனிமை. 
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Sep-a-ra‘tion, s. அறுப்பு, அரிப்பு, பிரி 
வு; அறவு, நீக்கம், பேதம், பிறம்பு, 
பிரிவினை, வேறுபாடு, 

Sep‘a-ra-tist, 8. பிரிவோன், சமயபேதி. 
an apostate, பதிதன், வழுவினவன். 

Sep’a-ra-tor, 8. பிரிப்பவன், பதஇிதனாக் 
குவோன், பேதிப்போன். 

Sep'a=ra-to-ty, 4. பிரிக்கிற, CuDEGn. 
5e'poy, 8. இர்துதேசவாசிகளில்யுத்தத் 

தஅக்கேற்பட்டவன். 
Sept-an’gu-lar, a. eஎமுகேரணமான, ச 
த்தகோண, எழ்புசமுள்ள. 

Sep-tem’ber, 8. புரட்டாதிமாதம், 
Sep'ten-a-ry, 8. எழு, சத்தம், 
Sep’ten-a-ry, a. சத்தமியான. 
Sep-ten’ni-al, a. ஏழாண்டுக்கொருமு 
றையான, எழுவருஷ்முள்ள; சத்தவ 
மசரசமபலமான. 

Sep-ti-lat'er-al, a. எமழுபுசமுள்ள. 
Sep-tin’su-lar, 4. எழுதவுள்ள. 
Sep-tu-ag’en=a-ry, i 1 தய 
Sep-tu-a-ges'i-mal, ~ COUR ET 
Sep’tu-a-gint, s. எமழுபதுபெயரால்எபி 

ரேயப்பாஷையிலிருந்துசிரேக்கப்பா 
ஷைக்குமொழிபெயாத்தபழையவுட 
ன்பிடிக்கை. 

Sep’tu=ple, 4. எமழுமடங்கான. 

Se-pul’chral, a. sகல்லறைக்கடுத்த, பிரே 
தசேமத்துக்கடுத்த. 

Sep’ul-cher, பிரேதசேமஸ்தலம், 
Sep'ul-chre, 5.1 சமாதி, பிரேத௮அ 

றை, சேமஸ்தானம், சோரி. 
Sep'ul-chre, v. 4. சவச்செமம்பண்ணு 

தல், பிரேதமடகக்குதல். 
Sep’ul-ture, s. சவச்சேமம், ச்வஅடக் 

கம், பிரேதஅடக்கம், 

 Se-qua’ cious, 4. அமைவுள்ள, படியத் 
$65, பின்பற்றுகிற. 

Se-qua'cious-ness, அமைவு, படிவு 
Se-quac’i-ty, * தீதன்மை, பின் 

போரந்தன்மை. 

Sequel, s. அனுபந்தம், சேர்ப்பு, ஒழிவு; 

முடிவு, இறுதி, ஒழிபியல். 
Se'quence, s. srrரணசித்தி, செர்டர்ச்ரி, 

சிரேணி, தோரணி, மாதிரி. 
Se'quent, a. தொடர்ச்சியான; பின்வரு 

கிற. 
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Se-ques'ter, ». a. ஆட் யைமறிக்குதீ 
ல், தடைப்படுத்துதல், பொதுக்கட்டு 
தல், நடுக்கட்தெல்; ஒர்ப்புப்பண்ணு 
தல், அபகரித்தல், மறியற்பண்ணுதல். 

one’s self, தனித்திருக்கச்செய்தல், a 
காந்தமாய்ப்போதல். 
to be sequestered, தணித்திருக்குதல் ; 
எகாந்தப்படுதல். 

Se-ques’tra-ble, a. சடங்கல்செய்யப்ப 
டத்தக்க, விக்கன்ப்பட்த்தக்க, 

Se=ques'trate, v. a: sடுக்கட்டெல், COL 
படுத்துதல், பொதுக்கட்கெல். 

Se-ques-tra'tion, s. ஆட்சிவிலக்குகை, 
நடுக்கட்டுகை, தடைப்பதெதுகை. 

Se-ques-tra'tor, s. சதடங்கவில்வைப்பவ 
ன், ஈடுப்படுத்திவைப்போன. 

Se-ragl'io, s. அரண்மனை கந்தவாரம், 
அந்தர்ப்புரம், உள்ளறை. 

Seraph, s. ஒர்வகைத்தேவ தூதன், பத்தி 
ச்சுவாலகன், பத்திராசனன். 

Se-raph’ic, தெவதூதனுக் கடுத்த, 
Se-raph’ic-al, py pales 

Aw, பத்திராசனர்க்குரிய, 
Sere, a. (see Sear.) உலர்க்த; வாடின. 
Ser-e-nade’, s. சங்கதசாடத்தியம், தே 

வாத்தியப்பாடல், சாத்தியம். 
Ser-e-nade’, v. Sதவாத்தியமுழக்கல்,சா 

இத்தியஞ்செய்தல். 
Se-réne’, a. சமாதானமுள்ள், அமைவு 

ள்ள, தெளிவான, சாந்தீமுள்ள. 
Se-réne'ness, அமைச்சல்,அமைதி, 
Se-ren'i-ty, யைத். தெளி 

வு, சர்ந்தம்,; சமாதானம். 
Se-réne'ly, adv. தெளிவாய், அமைவா 

ய், சமாதானமாய். 

Serf, s. அடிமை, ஊழியக்காரன், பள் 
ளடியான்,; பண்ணைக்கேர்வியன். 

Sergeant, s. ஒருத்தியோகஸ்தன். 
Ser'gent-y, 
Ser'gen-try, 
Se-ri-a/tim, adv. வரிசையாய், papa 

சீர்ய், சரெமங்கிரமமாய்., 
Se-ri/ceous, ad. பட்டுள்ள, பட்பெபேோ 

ன்ற, பட்டர்லுண்டான. 

Sé'riés, $. கணம், கூட்டம், இனம்,கோ 
வை, சங்கவிக்கோவை, சந்தானம், 
தாரை; தொகுதி, தொடர்ச், சொட 
iy, நிரை, பத்தி, தோரணி, மாலை. 
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as evils, s7g7, திவினைத்சொடர்பு. 
Sé'ri-ous, a. பாரதூரமான, பிரதானமா 

ன, பயபத்தியான, பத்தியுள்ள. 
matter, தச்கமானகாரியம். 
mistake, வலுபிழை, வலுமோசம், 
பெருமோசம், படுமோசம். 

to be serious, பாரித்தல், கவலைப்படு 
தல், கவனித்தல். 

Se’ri-ous-ly, adv. பரமாம், கவனமாய், 
பயபத்தியாய், கவலையாய். ' 

Se'ri-ous-ness, 8. பத்தி, கவனம், wwe 
த்தி, குறுவுகை, அடக்கம், - பொறுப் 
பு; பாரசிந்தனை, மனஅமைதி. 

Sermon, s. பிரசங்கம், பிரசித்தம், உப 
தேசம், போதகம். 

Ser'mon-ize, v. n. பிரசங்கத்தல், பிரச 
ங்கம்பண்ணுதல், உபதேசித்தல்,போ 
தித்தல், விரித்துரைத்தல். 

Se-ros'i-ty, 8. (see Serum.) உதிரரீர், நி 
ணீர், மாமிசரீர். 

Sé'rous, a. நிணரீர்ப்பிடி ப்பான , நிணம் 
ர்சரந்த, மாமிசநீருள்ள. 

Serpent, 8. பாம்பு, சருப்பம், அரவம். 

fiery, கொள்ளிவாய்ச்சருப்பம். 
flying, பறவைநாகம், 'குக்குடசருப் 
பம். 

Ser’pen-tine, 

‘ Ser’ pen-tine-st6ne, 
Ser'pen-tine, a. கோணலான, திருகல் 

முருகலான, வக்ரெமான,சருப்பாகா 
ரமுள்ள, பாம்போட்ட வடிவுள்ள. 

Ser'rate, ப சன்ன, கருக்கான, 
Ser'ra-ted, “© § பல்லுள்ள. 
Ser-ra’tion, 8. பல்லுப்பல்லாக்குகை, ௧ 

ருக்குக்கொத்துகை. 
Ser’ra-ture, 8. கருக்குக்சொத்துகை, ப் 

ல்விடுகை. 
Ser'rous, a. அரிவாட்பற்போன்ற, கெ 

த்துள்ள, கருக்கான. 
$e'rயm, s. ஊனம், நிணமரீர், கள்ளரீர். 
Servant, s. வேலைக்காரன், பணிவிடை 

காரன், எவலாளி, தொண்டன், தாச 
ன், கிங்கரன், கையாள். 
of a priest, uசாரகன். 
ina religious sense, அடியன், தொ 
ண்டன், பத்தன், தாசன். 
an eye-servant, பரர்வைக்கூழியஞ் 
செய்வோன். 

8. ¢ ஓர்வகைக்கல். 
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Serve, v. 4. பணிதல், சதொண்டிசெய்தீ 
ல், ஊழியஞ்செய்தல், அடிமைசெய் 
தல், ஆட்படுத்துதல், உபயோடிச்தல். 
a duty, அனுசரித்தல், சேவகஞ்செய் 

50, சேவித்தல், ஆட்படுத்தல், அடி 
மைப் படுத்தல், 

a writ or warrant, கோட்டுக்கழைத் 
' தல், கட்டளைகற்பித்தல். 

for, உதவுதல், கூதெல்., 

to serve out, பயோசனம்பதிர்ர்துகொ 
டுத்தல், பந்திபரிமாறுதல். 
to serve up, பொசனமாயத்தம்பண் 
ணிக்கொடுத்தல். 
as submit, அடிப்படுத்தல், ழ்ப்படு 

தீதல், இணக்குதல். 
Serve, v.n. பணிசெய்தல், தொண்டுசெ 

ய்தல், உதவுதல். 
Serv'ice, s. பணிவிடை, வேலை, ஊழி 

யம், சேவகம், தொழில். 
to the deity, வணக்கம்; ஆராதனை, 

தொண்டு, தாசிகம். 
as official duty, தொழில், சேவகம், 
உத்தியோகம், 

Serv'ice-a-ble, a. ஒத்தாசையுள்ள, பலனு 
ள்ள, உதவியான, பிரயோசனமுள்ள. 
to bé serviceable for, கூதல், உதவு 
தீல், உபயோகமாதல். 

Serv'ice-a-ble-ness, 8. உதலி, ஒத்தாசை, 
இணக்கம், உபயோகம். 

Serv'ice-a-bly, adv. அனுகூலமாய், பிர 
யோசனமுள்ளதாய், பலனாய். 

Serv'ile, a. குற்றேவலான, ஒடுக்கவண 
க்கமான, ஊக்கமான. | 

person, தொழும்பன், சிறை, அடி 
மை, ஈனன், கடையுணி. 
spirit, தொழும்புத்தனம், ஏழைத்தன் 
மை, கீழ்மை, எளியகுணம், ஒடக்கவ 
ணக்கமுள்ளகுணம். 
work, தொழும்பு, சிறைவேலை, தாசி 
கம், அடிமைவேலை. 

Serviile-ly, adv. அடிமைத்தனமாய்; த 
ழ்மையாய், ஈனமாய். 

Serv’ ile-ness, LIGIGED, அடக்கம், 

Ser-vil'i-ty, (ge chs அடிமைத்த 
னம், ஒதுக்கம். 

Serv'i-tor, s. பணிவிடைகாரன், ௮ 
டைப்பைக்காரன், குற்றேவல்செய் 
வோன், சிற்றாள். | 
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Serv'i-tor-ship, s. குற்றேவல், பணிவி 
டை; ஊழியம். 

Serv'i-tude,.s. சேவகம், அடிமைத்தொ 
Blo, கைங்கரியம், அடிமைத்தனம். 

Ses'a-me, r - 
ங்கம், 8. ‘ எள்ளு; திலம். 

Ses’sion, s. கூட்டம், கோஷ்டி, கோ 
ட்டி, சங்கம், சமுதாயம். 
as time of council, ஆலோசனைச்சம 
யம், பஞ்சாயத்தார்கூடுங்காலம், மந்த 
னவேளை, கோஷ்டிசாலம். 
place of, பஞ்சாயத்தார்கூஞ்சாலை, 
YM SFM CT WET LI LD. 

Sess’-pool, s. குப்பைக்குழி, shinee: 
Set, s. சோடு, கூட்டம், இணை 

time, வக்க 

of tools, ஏர்ச்சீர், Fr, தட்மொட்டு, 
பணிமுட்டு, தளபாடம். 
a dead set, அசையாநிலை, பொறுப்பு. 

Set, 1. a. இடுதல், ஊன்றுதல், நிறுத்துத 
ல், வைத்தல், ஸ்தாபித்தல். 
against, லிரோதப்படுத்தல், மூட்தெ 
ல், சார்த்திவைத்தல். 
a-going, தொடக்குதல், முயற்றுதல். 
apart, நியமித்தல் , நேர்தல், பிரித்தல், 
ஏற்படுத்தல், பரிசத்தப்படுத்தல். 
aside, விலக்கிவைத்தல். 
a boat, pr wa Osa, வள்ள ம்விடுதல். 
a bad example, தன்மாதிரிகாட்டி 
தல், அன்னெறிகாட்டல். 
a dislocated joint, சந்துசெய்தல், & 
ரூக்கெடுத்தல். 
before, முன்வைத்தல். 
a flag, a banner, கொ।4யேற்றுதல், 
கொடிகாட்டுதல், கொடி தூக்குதல். 
a good example, sன்மாதிரிகாட்டு 
தல், ஈன்னெறிகாட்டல். 
down or on, பணியவைத்தல், கடத் 
தல், வைத்தல், போடுதல். 
in, தொடங்குதல். 
in gold or enchase, தங்கமிடுகல், தங் 
கமழுத்துதல், தங்கமிழைத்தல். 
in order, செப்பணிடுதல், ஒழுங்குப் 
படுத்துதல், திரமப்படுத்தல்,அணிவகு 
த்தல், வரிசையாக்கல். 
a mark, குறித்தல். 
off, அலங்கரித்தல், வன்னித்தல். 
teeth on edge, கூசுதல், கொடுகுதல். 
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on fire, தீக்கொளுத்துதல், தமூட் 
தல், ரெருப்புப்பற்றவைத்தல். 
open, வெளியாய்வைத்தல், திறந்துவி 
தெல், வெளிப்படுத்தல். 
on, as excite, ஏவுதல், எழுப்புதல், 
அண்டுதல், மூட்டுதல். 
on foot, ஏற்படுத்துதல், மூட்தெல், மு 
யற்றுதல், தொடக்குதல். 
precious stones, அமழுத்துதல், பதித்த 
ல், இழைத்தல், கசிதஞ்செய்தல். 
sail, பரய்விரித்தல், பாய்தூக்குதல். 

seeds, தாழ்த்தல், புதைத்தல் 
to work, வேலைகற்பித்தல். 
a snare, கண்ணிவைத்தல், ஒளிவை 
தீதல், கண்ணிகுத்துதல், கண்ணிபடு 
கீதல், சுருக்கேற்றுதவ். 

a strong guard, srாவல்கட்பெண்ணு 
தல், காவல்வைத்தல். 
a trap, பொறியேற்றுதல், பெொறிவை 

ESV, குதுபண்ணல். 
types, AFFOSETO, அச்சுக்கோத் 
தல், எழுத்தடுக்குதல். 

a razor, பூவெழுப்புதல், கதுமையாக் 
குதல், கூராக்குதல். 
aseal, முத்திரித்தல், முத்திரையி 

தல், முத்திரைபதத்தல். 
up, ஏற்றுதல், கட்தெல், உயர்த்துதல், 

கிமிர்த்தல், கிறுத்துதல். 
up slantingly, ஒருக்கணித்தல், ஒருச் 
சரித்தல், சார்த்துதல். 
upright, கிமிர்த்துதல், நிறுத்துதல். 
as plants, sரட்தெல், தெல். 
as insert, செருகுதல், கடாவுதல், 
தொற்றுவைத்தல். 

out or transplant grain, &c., 
தல், ஈடுதல், பதித்தல். 

one’s face against, எதிர்முகமாக்கல், 
நேரிட்பெபார்த்தல்,ரேோ்முகமாக்கல், 
முகமாற்றுதல், 

further off, out of the way, &c., ஒற் 
நிவைத்தல், தள்ளிவைத்தல். 

Set, v. n. சாய்தல்,பதெல், அத்தமித்தல். 
about, தலையிடுதல், கையிதெல், தலை 
ப்போடுதல், தொடங்கல். 

out, புறப்படெல், பெயர்தல், வெளி 
க்கிடுதல், பிரஸ்தானப்படுதல். 

as the jaws in a fit, Qட்டுதல். 

பாவு 
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as the eyes at death, செருகுதல், « 
ண்இடுக்குதல். 
in as. monsoon, sாற்றுப்பெயர்தல், 
காற்றுத்தொடங்குதல். 

Set,a. வைக்கப்பட்ட, குறிக்கப்பட்ட, 
நிலையான, தீர்மானமான, 
tரறe,நிரூபணகாலம், நியயித்தகாலம். 

Se-ta'ceous, a, முண்மயிரடர்ந்த. 

Set'-off, s. பிரதிருத்தியம், பதிற்செய் 
கை, சரிக்குச்சரிக்கட்டுகை, 

Sé'ton, 5. காரத்திரி,. ™ 
Set-tee’, s. சரய்மணையுள்ளபீடம், 

Setting, 8. வைப்பு, 
of a current, Fரோட்டம், நீர்ப்பாய் 
ச்சல், சலப்பெருக்கம். 
pole, மரக்கோல், மரக்கலந்தாங்கு 
கோல், ஸ்ழ்ர்ற் கோலி 
of the sun, &c., அத்தமனம், அத்தமி 

ப்பு, படுகை, 

Set'tle, s. சரய்மணையுள்ளபீடம். 
Set'tle, v. a. தீர்த்தல், நிறுத்துதல், ஒழு 

ங்குப்படுத்துதல், 

a boundary, எல்லைகட்டுதல், 
a concern, வரையறுத்தல், சிக்கறுத் 
தல், திர்ப்புக்கட்டதெல். 
accounts, sணக்குத்£ிர்த்தல். 
a daughter, ware. sso. 
a debt, இறுத்தல், தீர்த்தல். 
a dispute, சமாதானப்படுத்தல், வழ 

க்குத்தர்த்தல். 
difficulties, &c., ஊடறுத்தல், Sigg 
ல், பிணக்கறுத்தல், ஒப்புரவாக்கல். 
a minister, அ௮பிைகஞ்செய்தல். 
a price, விலைதர்த்தல். 
in one’s mind, தீர்மானம்பண்ணுதல், 
உறத்துதல், நிச்சயப் படுத்தல். 
one’s self, குர।யேற்றுதல், குடியிரு 

தீதுதல், AMPS SEIU OSE. 
to fix, நிலைப்படுத்தல், நிறுத்தல், இட 
ப்படுத்தல், அஸ்திவாரப்படதெதல், 
to people, க ।௭.யேற்றுதல். 
as adjust, பொருத்துதல், இணக்குத 

ல், இணைத்தல். 
Set'tle, ». n. அடைதல், படிதல். 

ina place, தங்குதல், குடியிருத்தல், 

குடியேறுதல், வதிதல், 
for prey, விழுதல், படிதல். 
on asa bird, படிதல், பதிதல், 
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as duel, noise, &c., அடங்குதல், ௮ 
டைதல், அமர்தல், படிதல், சணிதல். 
as a minister, குருவாகளற்படுதல், 
குருப்பிரதிட்டைபெறதல். 
to marry, மணமுடித்தல், 
as an old building, a post, &c., @ 

ருந்துபோதல், தாழ்தல், £ழிறங்குதல்., 
Settled, a. இட்டமான, தர்சீசமான், 

நிலையுள்ள, உறுதியான. 
price, இடவிலை, தீர்க்கமானவிலை, 
தீர்ப்பானவிலை, சரிவிலை. 
account, தீர்ர்தகணக்கு. 
to be settled, Sர்சல், நிலைப்படுதல். 

Set’tled-ness, s. நிலைப்பாடு, உறுதி, நி 
லை, ஸ்திரம். 

Set'tle-ment, s. இணக்கம், திருத்தம்,தி 
ட்டம், தீர்ப்பு, தீர்க்கம், தீர்மானம், 
நிலை, உறுதி, இல்வாழ்க்கை. 
as income, வருமானம். 
ofa minister, ஆசாரியபிவேசம். 

Settler, s. குடியேற்வோன். 
Set'tling, s. படிவு, தீர்ப்பு, தீர்மானம், 

நிலைப்படுகை. 
settlings, மண்டி, கசாளம், கூளம், வ 
ண்டல், அடையல், 

Settling, a. தீர்க்கெற, நிலைப்படுத்துறெ, 

நிறுத்துறெ, ஸ்திரப்படுத்துற. 
Sev'en, a. எழு, சத்தம். 

of or for, each, எவ்வேழு;, வகைக் 

கேழு, ஏழேழு. 
Sev'en-fold, s. எமழுமடங்கு, ஏழத்தனை. 
Sev'en-night, s. (see Sennight.) ஒரு 

வாரம், எழுநாள். 
Sev'en-score, s. தற்றுகாற்பது, எழிரு 

பது, சப்தவிமிசதி. 
Sev'en-teen, a. பதினேழு. ம்ன்ன்ழு. 
Sev’en-teenth, a. பதினேழாம். 
Seventh, a. apr. 
Sev’enth-ly, adv. ஏpாவதாய், 
Sev’en-ti-eth, a, எமழுபதாம். 
Sev’en-ty, a. எழுபது, எழுபான. 

Sev’er, ». a. அறுத்தல், இழித்தல், பிரித் 
தல், கூறுசெய்தல், சேதித்தல், துண் 
டித்தல், பிளத்தல், பின்னப்படுத்துத 
ல், பிய்த்தல். 

Sevier, v.n. அறுதல், இறுதல், பிரிதல், 
பெயர்தல், பிளந்துபோதல், கழிதல், 

“பிய்தல். 
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Sev'er-al, s. அனேகம், வெவ்வேறு. 
Sev'er-al, a. Av, பல, வெகு, அனேக, 

நானாவித, பற்பல, 
persons, பலர், அனேகர், வெகுபெ 
யர், திரண்டோர், 

Sev’er-al-ly, adv. பலராய், பலவாய், 
வெவ்வேராய், தனித்தனியாய். 

Sev'er-al-ty, s. சனிமை, கேவலம், 
Sev'er-ance, 8. பின்ன ப்படுத்துகை,வெ 

வ்வேறாக்குகை. 
Se-vére’, 4, உறைப்பான, குரூரமான, 
கடினமான, கொடிய, அகோரமான, 
ஙிட்ரமுள்ள, 2.48) 7.0067. 
battle, உரத்தபோர், கொடிம்போர், 
அகோரயுத்தம், வல்யுத்தம். 
contest or quarrel, உரத்ததருக்கம், 
வலுகம்பலை, மகாவாது, 
fever, உரத்தகாய்ச்சல், அகோரசுரம், 
pain, பெலத்தரோ. 
punishment, sஓயவாக்இனை. 
reproof, கங்கண்டிப்பு, கண்டிப்பு. 
to be severe, கெருக்குதல், கற்கசம் 
பண்ணுதல், கடினமாயிருத்தல், கண் 
டிப்பாயிருத்தல். 

Se-vére'ly, adv. செருக்கமாய், கடினமா 
ய்; குரூரமாய், அகோரமாய். 

Se-ver'i-ty, 8. அகோரம், உக்கிரம், உ 
றைப்பு, குரூரம், நெருக்கம், MiG 
ரம், கொடுமை, கடுமை, 

Sew, v. a. தைத்தல், புரைதல். 
a double seam, கெட் |த்தையல்தை 
த்தல், கட்தெதையல்தைத்தல். 
over and over, அன்னைத்தையல்தைத் | 
தல். 
slightly, grGar@sa. 

through, உருவத்தைத்தல், குற்றித் 
தைத்தல், பீறத்தைத்தல். 
through and through, கGுற்றிக்குற்றி 

தீதைத்தல். 
a wound, இழைப்பிடித்தல், இரணம் 

தைத்தல், 
todarn, இழைபோடுதல், இழைக்கு 

PDSN, இழையிழைத்தல், 
Sewer, s. தையற்காரன், பாணன், அ 

Sewer, 8. மதகு, சலத்துவாரம். 
Sew’er-age, s. Sமழ்மதகுள்ளவேலை.. 
Sew'ing, s. தையல், தன்னம். 
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வ்்்்லதொல் 
thread, தைக்குநூல். 

Sex, 5. யால், இலிங்கம். 

female, பெண்பால், ஸ்திரீலிங்கம். 
male, ஆண்பால், புல்விங்கம். 

Sex'a-gen-a-ry, @ அறபதுகொண்ட, 
அறுபதவயதுள்ள. 

Sex-a-ges'i-mal, a அறுபதாம். 

Sex-an'gu-lar, a. அறுகோணமுள்ள, ௪ 
ட்கோணமுள்ள. 

Sex-en'ni-al, a, ஆருட்டையான, அறு 
வருடத்துக்கொருமுறையான. 

extant, s விருத்தசட்டகம், விருத்தச 
ட்டகமாத்திரைக்கோல். 
in astronomy, வட்டத்தினாறிலொன் 
அ, விருத்தசடாம்சம். 

Sex'tile, 8. விருத்தசட்டகவளவானது, 
அறபதுபாசைதரக்ரெகநிலை,சடாம் 
சரோக்கு. 

Sex'ton, s. கோலில்மணியகாரன், கோ 
வில்மூப்பன், கோவிற்பராபத்தியகா 
ரன், கேவில்விசாரணைகாரன். 

Sex'ton-ship, 8. கொவில்மணியம். 
Sex'tu-ple, a. அறுமடங்கான. 

Sex’u-al, a. ஆண்பால்பெண்பாலுக்கடு - 
தீத, பாலுக்குரிய. 
desires, awww, மோகம், இராகம். 
intercourse, suலவி, Yate. 

Shab, v, சீக்குதல், விடுதல், மறுத்தல். 
Shab’bi-ly, adv. எளிமையாய், அற்பமா 

ய், கோலக்கேடாய், ஈனமாய். 
Shab’bi-ness, 8, எளிமை, அற்பம், கோ 

லக்கேடு, அலங்கோலம், 
of a garment, பற்றல், 

Shab'by, a. எளிமையான, அற்பமான, 
அலங்கோலமான, கோலங்கெட்ட, 
ஈனமான, கூதறையான. 
clothes, sh்தை, பீறற்புடைவை. 

Shack'le, v.a. கட்டுதல், கூட்டிக்கட் 
டுதல், பூட்தெல், தளைத்தல், 

to be shackled, பூணுதல், கட்டுண் 
ணல், தளைப்பதெல். 

Shackle, அரப் விலங்கு, பாசம், 
Shackles, “§ பூட்ட, கட்டு, பந்தம், 
அலங்கு, பிணையல். 

Shad, s. உல்லன்மீன், உல்லம், 
Shade, s. Spa, சாயை. 
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partial, பங்காரம், மந்தாரம், மங்கு 

ளம், மப்பு; மூய்சாப்பு. 

as retirement, இளைப்பாறுமிடம், ௮ 
காந்தமாயிருக்குமிடம், ஒதுக்கம். 
a SCTeeN, மறைவு, ஒத்தாப்பு, படல். 

Shade, v. a. நிழலிதெல், நிழல்செய்தல். 
Shad'er, s. நிழலிடுகிறவன், நிழவிடுி 

PS: 
Shades, s. (pl.) இருட்லோகம், பா 
தாளலோகம், மரித்தோர்ஸ்தானம். 

Shad'i-ness, s. சrயையுள்ளதன்மை, நிழ 
லுடைமை, மூய்சாப்புடைமை. 

Shad'ow, s. நிழல், சாயை, விம்பம், பி 
ரதிவிம்பம், மூய்சாப்பு. 

Shad’ow, v. a. நிழலிதெல், சாயைவிசுத 
ல், வெளிச்சத்தைமறைத்தல், 
to foretell, முற்குறித்தல், தெரிவித் 
தல். 

Shad'ow-ing, s.நிழலிடுகை, மொய்க் 
கை. 

Shad'ow-y, ச; நிழலுள்ள, மந்தாரமா 
Sha'dy, og ன, மங்குளமான. 
Shaft, s. காம்பு, கால், கோல், சலாகை, 

அத்திரம், ஆயுதங்களின்பிழு: 
of a plow or carriage, ஏர்க்கால்., 
as missile, எறியாயுதம். 

Shag, s. உரோமக்கட்டு, உரத்தமிறைம 
யமிருடைமை. 

Shag, v. a. சலும்புதல், சலிர்த்தல், 2. 
ரோமம்பொடித்தல். 

Shag, ட ( உரோமக்கட்டுள்ள, நி 
Shag’ged, a. + Teed t 
Shag'gy, se, onan 

hair, தூற்றுமயிர், சடை , சடைமயிர், 

பறட்டைமயிர். 
to be shaggy, Apgும்புதல், அறுதல். 

Shag'ged-ness, s. நிறைமயிருடைமை. 
as rough, கரமொரடான. 

Shake, s. அசைவு, அசைப்பு, குலுக்கு; 
நடுக்கம், ஆட்டம். 

of the head, Arsம்பம், தலையாட்ட 

ம், தலைதுலுக்கு. 
of the hand, கரகம்பம், கைவிதிர்ப்பு. 
as earthquake, பூகம்பம். 

Shake, ».4. அசைத்தல், குலுக்குதல், 

கம்பித்தல், ஆட்டெல், அலைத்தல். 
a fruit tree, &c., உதிர்த்தல், உலுத் 
அதல், உலுக்கல். 
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off, தட்தெல், 2am 50. 

the head, Araம்பம்பண்ணுதல், தலை 
யாட்தெல், Sort தலைடடு 
க்குதல். 

to be shaken in purpose, G%so, 

குழம்புதல், தட்டழிதல், சலித்தல். 
to shake hands, வனவுதல்., 
the skin topically as a beast does, 5 
ணுக்கெறிதல். 

Shake, v. n. கலுங்குதல், அசைதல், ஆ 

O50, அலைதல், அதிர்தல், ஈங்குத 
ல், சவித்தல், அடித்தல். 

Shak’er, 8. அசைப்போன், குலுக்கு 
வோன், குலுங்குவோன். 

Shak'ing, 8. குலுக்கு, அசைவு; ஆட்ட 
ம், அலைவு; அதிர்ச்சி, ஈடுக்கம், சல 
னம், அடிப்பு, கம்பிதம். 

Shaky, a. வெடிப்புள்ள. 
Shale, s. ஓடு, கோது, உமி, புறணி, 
Shall, (aux. verb.) வேண்டும், obi 

லக்குறிப்பிடைச்சொல். 
Shal’lop, s. இருபாய்மரப்படகு. 
Shallow, s. sாழ்வின்மை, ஆழமின்மை. 

wanting sense, புத்திமீனம், புத்திக் 

குறைவு, மதிக்குறைவு. 
at sea, &c., களம், இடல், திட்டி, 
திட், திடர், பூண்டி. 

Shallow, v. a. இடராக்கல், மேபாக்க 
ல், இட்டியாக்கல். 

Shallow, a. பரவலையான, திடலான, 
தாழ்வற்ற, மிதப்பான. 
as dull, மழுங்கின, மந்தமான. 
witted, பேதைமையான, சிற்றறிவுள் 
ar, புல்லறிவுள்ள. 
water, மிதப்புத்தண்ணீர், ஆழமில்லா 
ததண்ணீர். 
mortar for pounding, இL்டையுல். 

Shal'low-ly, adv. இடலாய், மேலெழுச் 
சியாய், ஆராய்வின்றி. 

Shal’low-ness, 8. Dif, மேடு, gp Sor 
மை, புத்தியீனம். 

Sham, 8. கள்ளம், தந்திரம், மாயம், எய் 
ப்பு, எத்து, போலி, அணாப்பு. 

Sham, v. 4. கள்ளம்பண்ணுசல், எய்த்த 
ல், தந்திரம்பண்ணுதல். 

Sham, a. கள்ளமான, மாரீசமான, போ 
லியான, மாயவேட மான. 
blow, பெய்யடி, கள்ளடி. 
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court, வியாச்யெம்பழகுயமிடம், போ 
லிவியாச்செயெம்பழகுயிடம். 
excuses, லிண்போக்கு 
fight, பரிகாசப்போர், விளையாட்டுப் 
போர், இணங்கன்போர். 
sleep; கள்ளநித்திரை, அறிதுயில். 

Sham'bles, s. (pl.) இறைச்சிக்கடை, 
கசாப்புக்கடை, கறிக்கடை, மாமிச 
கூலம். 

Sham’bling, s. தள்ளாட்ட கடை. 

Shame, s. வெட்கம், காணம், கூச்சம், 
இலச்சை, உரோசம். 
to cry shame at a defeat, இகழ்ச்சிக் 
குறிப்புக்காட்தெல். 

Shame, v. a. வெட்கப்படுத்துதல், பங் 
கப்படுத்துதல், பழித்தல். 

Shame, v.n. வெட்கப்படுதல், பங்கப் 
படுதல், அபிமானப்பகுதெல். 

Shame'fac-ed, a. வெட்கமுள்ள, கூச் 
சமுள்ள, காணமுள்ள. 

Shame'fac-ed-ly, adv. கூச்சமாய், வெ 

ட்கமாய், ஈாணமாய். 

Shame’fac-ed-ness, s. வெட்கம், நாணி 
தம், இலச்சை, கோழை, சம்கோசம், 

Shame'ful, a. வெட்கமுள்ள, நரணமா 
ன, இலச்சையான, அவக்கியாதியுள் 
Of, கூச்சமுள்ள. 

Shame'ful-ly, adv. வெட்கமாய்; கூச்ச 
மாய், ஈாணமாய், மானமாய். 

Shameless, a. வெட்கமற்ற, இலச்சை 
கெட்ட, உரோசமற்ற, 
lewdness, மிருகசஞ்சாரம், மிருகமை 
தனம், மிருகப்புணர்ச்சி 
person, sரணங்கெட்ட வன், உரோ 
சங்கெட்டவன், உரோசமற்றவன். 

Shame'less-ly, adv. வெட்கமின்றி, இ 
லச்சைமீனமாய், நாணக்கேடாய்,மா 
னக்கேடாய், உரோசக்கேடாய். 

Shame’less-ness, s. sராணக்கேடு, வெ 

ட்சமின்மை, மானக்கேடு. 
ham'er, s. வெட்க ப்படுத்துவோன், நா 

ணங்கெடுப்பது. 
Sham'mer, 8. எத்தன், லக்ஸ் awn. 
Sham-poo’, v. a. சோம்பு முறித்தல், சரீ 

ரத்தினுளைவுமுதலியவைீக்குதல், ஆ. 
யாசர்தீர்த்தல். 

Shank, $. கம்பு, பித்தல்; கணைக்கால். 
of a knife, sாது, கால், 
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of scissors, and nut-cutters, ser. 

of a wheel or grindstone, sாராசம், 
அச்சு. 
as crank, சழற்றும்அச்சாணி. 

Shank’ed, a. srதுள்ள, கண்ணுள்ள, ௪ 
மழற்றும்அச்சாணியுள்ள. 

Shape, s. ௨௫, உருவம், உரூபு,; அகார 
ம், வடிவு, சாயல், வடிவம், ஆகிருதி, 
கோலம், விக்கிரகம், மூர்த்தி 
human, மனுவுரு, மூர்த்தம். 

small, சற்றுரு. 
change of, வlெிகாரரூபம். 

Shape, v. 4. உருவாக்குதல், உருப்படி 
. த்துதல், சாயலாக்குதல். 

to be shaped, உருவாகுதல், உருப்ப 
டுதல், சாயலாகுதல். 

Shape’less, a. ஏmரூபமான, உருபமற்ற, 
வடிவற்ற, சாங்கமற்ற, 

Shape’less-ness, 8. அழகு, உருவம், ௪ 
வுக்தரியம், சுந்தரம், சாங்கம். 

Shape’ly, adv. வடிவாய், சாங்கமாய், 
அழகாய், உருவாய். 

Shérd, 5. கலவோடு, ' உடைந்தஓட்தெ 
அண்டு, சல்லி. 
as frith, சமுத்திரவாய்க்கால். 

Share, 8. பங்கு, கூறு. 
of land, நிலப்பங்கு. 

of a plough, கொழு, sam. 
the larger share, sAத்தபங்கு. 
an equal share, சரிபங்கு, சமயங்கு. 

Share, v. 4. பங்கிடுதல், பதிருதல், ஈத 
ல், பிரித்தல், பாசனஞ்செய்தல், பா 
அசெய்தல். 
to go shares, சமபாகஞ்செய்தல், ௪ 
ரிபங்கனுபவித்தல். 

Share, »v. n. பகுதல், பிரிதல். 
Share’hold-er,s. பங்காளி, வாரக்கா 

ரன். 
Shar'ing, s. உடக்தை, பங்கு, பாகம், 

பாது, உரித்து, தாயம். 
Shar’er, 8. உட ந்தைக்காரன்; உடன்ப 
BETS, தாயக்சாரன். 

Shirk, 8. சர, மகரம், சுறாமீன். 
charmer, புலால்கட்டி. 
an artful fellow, s@வி, உபாயி. 

Shirk, v. n. திருதெல்; கவருதல், ஈஞு 

வுதல், எய்த்தல், பறித்தல். 
Shirk’er, s. பறிகாரன், குன். 
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Shirk'ing, s. பறிப்பு, கவருகை, வெள 
வுகை, நளூவுகை, குறையாடுகை, 

Shirp, 5. கூர்மை, துண்மை. 
Sharp, 9. a கூராக்குதல்., 
Shérp, 4. கூருள்ள, கூர்மையுள்ள, ௧௬ 
EGON, அண்மையுள்ள. 
contest, வலுதர்க்கம், சண்டை. 
pungent, உறைப்புள்ள, கரிப்புள்ள. 
too sharp, கடுங்கூர்மையான அறக் 
கூர்மையான, க்டுங்கார்ப்புள்ள. 
to be sharp or severe, உறைத்தல், 

கூருதல், கார்த்தல். 
Shirp’er, ». a. கூராக்குதல், கருக்காக் 

தல், தட்செல், சாணையிடி த்தல். 
as taper, Jணுக்குதல், நுணித்தல். 
to be sharpened, கூர்சல், நுணுகுதல். 

Shirp’er, s. தந்திரவியாபாரி. 
Sharply, adv, கூர்மையாய், குசனையா 

ய், துட்பமாய். 
Shirp'ness, 8. கூர், ததி, கூர்மை. 

of intellect; விவேகம், குசாக்கிரபுத் 

இ, செளிர்தபுத்தி. 
Sharp'-set, a. ஆவலான, அங்கலாய்ப் 

புள்ள, அவாவுள்ள. 
Shirp'sight-ed, a. sண்கூர்மையுள்ள, 

கூர்ச்தபார்வையுள்ள. 
‘Sharp'-wit-ted, a. விவேகமுள்ள, கூர் 

ந்தபுத்தியுள்ள,அண்ணியபுத்தியுள்ள. 
Shas'ter, s. சரஸ்திரி, 
Shat'ter, s. இ।டவு, satay, தகர்ச்ி, 
Shatter, v. a. Oo ssa, தகர்த்தல், பொ 

டித்தல், நொருக்குதல். 
Shatter, v. 1. இடிதல், தகாதல், பொ 

nse, கொருங்குதல். 
Shat'ters, s. (pl.) சல்லித்துண்கெள், 9 

ன்னாபின்னங்கள். 
Shat’ter=y, 4. உடை யத்தக்க,முறியத்தக் 

க;ரொருங்கத்தக்க,; பொடிபடத்தக்க, 
Shave, 3. சீவுறறவாள், சீவுங்கத்தி, 
Shave, 0. a. செளளம்பண்ணுதல், சவர 

ம்பண்ணுதல், சிரைத்தல். 
wood, இழைத்தல், சீவுதல். 
off, கதுவுதல், களைதல்; கழித்தல், £ 

வுதல், செதுக்குதல். 
Shaver, s. are sar, ச்வரகன், மயிர்வி 
னைஞன, திவா£ர்த்தி, 

sharp dealer, sண் £,தீவியரபாரி, 
as pillager, சொள்ளையிடுவோன். 
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asa boy, பையன், வாவிபன். 
Shaving, s. சிரைப்பு, சீவுகை. 
Shawl, s. சால்வை, உத்தரீயம், அங்கவ 

தீதிரம், எகாசம், மேற்போர்வை. 
She, pro. அவள். 

in composition with, as camel, goat, 
lion, &e., யெட்டை, மறி, பிணா. 

Shéaf, s. அரிக்கட்டு, கதிர்க்கட்டு, 
Shéaf, v. a. அரிகதிரசேர்த்துக்கட்கதெல். 
Shear, ». a. மயிர்முதலியகத்தரித்தல், 

கொய்தல், குறைத்தல். 
Shearer, s. கத்தரிப்பவன், கொய்வோ 

ன், மயிர்வினைஞன். 
Shears, s. கத்திரிகை. 
Sheath, 3. உறை, கூடு, புட்டில், SUM 

in botany, wr punter, பொத்தி, ம 
டல்; உறை, 

Shéathe, ». a. உறையிற்போடுதல், உ 
றையிலிடுதல், சுற்றியடைத்தல். 

Shéath'y, 4. உறையிலிடுதிற, உறையு 
ள்ள, மூடலுள்ள. 

Shed, 5. குடிசை, குடில், குச்சு; கொ 
ட்டில், சோட்டம். 
open, பந்தல், பந்தர். 

Shed, ». a. சொரிதல், கொட்தெல், ஒழு 

கீகுதல், உகுத்தல், தூவுதல். 
fragrance, light, &c., oசதல். 

out as corn, &c., சொரிதல், கொட் 
Oso, விழுத்தல். 
the skin, sழற்றுதல். 
tears, Aந்துதல், சிதறுதல். 
as moult, உதிர்த்தல், 

Shed, v. n. ஒழுகுதல், வழிதல். 
Shed'der, s. Aக்துபவன், சிதறுபவன், 

வருஷிப்பவன். 
of blood, இரத்தஞ்சிந்துபவன். 

Sheen, s. பிரயை, சோதி, யினுக்கம். 
Sheen, a. ரகாச முள்ள, மினுக்குள்ள, 

வேடிக்கையான. 
Sheep, 3. செம்மறியாடு, தருவை, செ 

ச்சை, மை, கொறி 
fleecy, குறும்பாடு, சடையாடு, 
penned, அடைத்தஆடு, கிடையிலாடு, 
stalled, கொழுத்தாடு, தீனியனாடு, 
young, குட்டியாடு, பறழ். 
wild, கரட்டாடு, 

Sheep’cot, ல த் ஆட் 
ப்பட்டி, 
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Sheep’ish, 4. வெட்கமுள்ள, காணித்த, 
இலச்சையுள்ள, கூச்சமுள்ள. 
to be sheepish, ஒஞ்சத்தல், உலோ 
பித்தல். 

Sheep'ish-ly, adv. வெட்கமாய், உலோ 
NOT, ஒஞ்சிப்பாய். 

Sheep’ish-ness, s. ஒஞுசிப்பு, காணம், | 

உலேரயம், வெட்கம், 
Sheep’s'-eye, s. sாணப்பார்வை, நேச. 

ரோக்கு, அமுதபார்வை, 
Sheep’-shéar-er, 8. ஆட்மெயிர்கத்தரிப் 

போன், ஆட்மெயிர்களைவோன். 
Sheep’-shéar-ing, 8. ஆட்டுரோமங்கத்த 

ரிச்கை, ஆட்மெயிரகத்தரிக்குங்கால 
ம்; மயிர்கச்தரிக்கும்போதிருக்கும்ப 
ண்டிகை, 

Sheer, ». n. கெறிதப்புதல், வதிவிறகு 
தல், வக்கிரித்தல். 

Sheer, d அப்புரவுள்ள, சத்த, கலப்ப 

ற்ற, தனித்த, தீர்ந்த, பெ, 
Sheer, adv. சத்தமாய், துப்புரவாய், Bi 

மானமாய், தீர்க்கமாய். 
Sheet, s. அப்பட்டி, சட்டிற்றுப்பட்டி. 

of paper, sநுதாசத்தாள், காதம், 
of water, Pர்ப்பரப்பு, கர்ச்செறிவு..| 
as expansion, விரிவு, விபுலம். 
sheet-iron, இருப்புத்தகடு, 

sheet-lead, ஈயத்தகடு, தகட் டயம். 

as sheet of tin, ஏத்தநாகத்தகடு, 

Sheet'-anch-or, 8. யெரும்ங்கூரம், பிர 
தானதாபரம். / 

Sheet’ing, s. அப்பட்டிப்புமைவை. 
Shekel, s. ஒர்கரணயம். 

of silver, Wa. அm।ா।மwைட்டு, 

of gold, அவ. ரூபாமட்டு, 

Shelf, s. தட்டு, யரண், அட்டாலை, இத 
ணம், கழுது. 

hanging shelf, ஏsண்டை. 
at sea, இடர், பார், பாறை. 

Shelfy, a. gs @erer, திடருள்ள, பா 
ழறையுள்ள. 

Shell, s. ஒடு, கூடு, தரிசைக்களுலி, செ 

ய்துமுற்றாவீடி. . 
of fish, இப்பி, இப்பி, சோடி. கவடி. 

as bomb, வெட।ஈக்குண்டு, 

Shell, v: a. ஒசெழற்றுதல், a 
தொவிச்தல். - | ? 
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Shell, 1: 2. ஒடுவிட்கெசழலுதல்; தெர் 
விநீங்கல், முதிழ்விதெல், சொரிதல். 

Shell'-fish, s. wL்4முதலியபுறவோடு 
ள்ளசலசரம், இப்பி, சிப்பி. 

Shell-work, 8. அழுக்காமையோட் 
வேலை, இப்பிவேலை. 

Shel’ter, s. தாவரம், புகலிடம், ஒதுக்கி 
ம்ம், ஆதரவு; சார்பு, தஞ்சம், அடை 
க்கலம், சேமம். 
from wind, காற்றொதுக்கு. 
to fly for shelter, சரண்புகுதல், அப 
யயிடுதல், அடைக்கலம்புகுதல். 

Shel'ter, v. a. ஆதரித்தல், கரத்தல் சே 

ர்த்தல்; அணைத்தல். 
as a hen her chickens, ஒதுக்குதல், தா 

BEEN, தாபரித்தல், கூட்டிக்சேர்த் 
தல், பாவித்தல். 

| Shel'ter-less,.a. புகவிட மில்லாத, தஞ்ச் 
மற்ற, HEFT ET, பாழான. | 

Shelve, v. n. சாய்தல், தாழுதல், இறங்கு 

தில், பதிதல். 
Shelv'ing, a. சாய்றெ, இறங்குறெ. 
Shelv’y, a. பாருள்ள, கல்லுள்ள, பாறை 
யான, படையுள்ள. . 

Shep‘herd, s¢ ஆட்டெமேய்ப்பன், ஆட்டுக் 
காரன், ஆட்டிடமையன், சோபாவன். 
in ‘scripture; G௬, தேகென்,. தேவ 
கொபாலன், ஆசாரியன். 

Shep’herd-ess, s. ஆi்டிடை சசி, 
Shep‘herd-ly, a. இடை யனுக்குரிய. 
Sherd, s. (see Shard.) @@. 
Sher'if, DON 55 CVA GOT 5 5 MLL Bor 

Sher’iff, st மைக்காரன், ஆராய்ச்சி, oor 
ர்காவற்காரன். 

Sherry, 8. ஓர்வகைமுர்திரிகைரசம், eg 
ர்வகைத்திராட்சரசம். 

Shew, s. கரட், வேடிக்கை, வேஷம், 
மாரீசம், போலி, அட்டோலிக்கம். 
bread, (see show.) தேவசமுகத்தப்ப 
ம், நைவேத்தியபூறிகை. 

Shew, v. 4. கரமப்டுதல், காண்பித்தல், ௪ 
ட்டுதல், தெரிவித்தல். 

Shib’bo-leth, s. Sழஉக்குறி, . eg 5008 

தியாசத்தினாலறிகுறி. . 
Shield, s. பரிசை, க் வேதிகை, 
 தெரற்பரம். 21 

as defence, eral, தஞ்சம், மழ 
| as protection, LIT GY GBT LDA. Mi 

U @. 
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Shiéld, v. a. கரத்தல், தற்காத்தல், பாது | 
காத்தல், பாவித்தல். 

Shift, s. நிலைதமொற்றம், தந்திரம், ஈழு 
வுகை, அபாயோபாயம். 
as change, பெயர்ச்சி, வேற்றுமை. 
as garment, மasளிருள்ளுடை, மகளீ 
ருட்சட்டை, உள்ளங். 

Shift, ம. a. இரித்தல், புரட்டதெல், மாற்று 
தல், உழற்றுதல். 
off, evade, sமுejதல், கடத்துதல். 
sail, பரய்மாற்றுதல். ~ 

Shift, 0. n. இரிதல், மாறுதல், புரளுதல், 
பெயர்தல், பிரிதல். 
about, இரிதல், நிலைதிரிதல், ஈடா 
தல், அலைதல். 
as wind, காற்றுத்திரும்புதல், கரற்று 
மாறுதல், பெயர்தல். 

Shifter, s. sமழுவி, தந்திரி. 
Shift/ing, a. sழுவலான, பிடிகொடா 

த; உபாயமுள்ள. 
Shift'less, a. தஞசமற்ற, சீவனக்குறை 

வான, ஏதில்லாத, யூகமற்ற, விவேக 
மற்ற, உபாயமற்ற. 

Shil'ling, s. எட்டுஅணாக்கொண்டகாசு. 
Shi'ly, adv. (see Shyly.) கூச்சமாய், 

கோழையாய், வெருட்சியாய். 
Shin, s. கெண்டைக்கால், கணைக்கால். 

bone, முன்காலின்கு திரையெலும்பு. 
Shine, s. dJrகாசம், பிரபை, ஒளி,சோ 

பை, பகரம், யினுக்கம், அலக்கம். 
sun-shine, வெயில். 

Shine, v. n. பிரகாதசித்தல், ஒளிவீசுதல், 

கதிர்வீசுதல், மினுங்குதல், ஒளிர்தல், 

அலங்குதல், இலங்குதல்., 
Shi'ness, s. (see Shyness.) கூச்சம். 

Shin’gle, s. வீிுவேய்பலகை. 

shingles, அரையாப்பு. 

Shin'gle, v. a. பலகையினால்வீடுவேய் 

தல், பலகசையால்மூடல். 

Shin'ing, t காந்தி, தலக்கம், பி 
ன் 8, ‘ ee 

Shin'ing-ness, ரகாசம், யினுக்கம், 

தேசு, ஒளி. 
Ship, 8. கப்பல், மரக்கலம், படவ; நா 

வாய், baa}. 
ballast for, SGாலம், கானம். 

rolling or rocking of, மறிதல், ஆடுதல். 

to go on board a ship, சப்பலேறிப் 
Curse, கப்பல்யாத்திரைபண்ணல். | 

786 

SHI 

to let a ship drive, sym. wal@gov. 
Ship, 0.4. கப்பலிலேற்றுதல், சப்பவி 

லேற்றிக்கொண்டுபோதல். 
Ship’board, adv. sப்பல்வழியாய், கப் 

பலேறி, மரக்கலயானமாய். 
Ship’-build-er, s. sப்பல்செய்வோன் , 

மரச்கலவினைஞன், ஓடாலி. 
Ship'-mis-ter, s. கப்பற்றனகத்தன், சம் 

பானோட்டி, மாலுமி, 
Ship'mate, s. கப்பவலிலேகூடவேலைசெ 

ய்வோன். ' 
Shipment, 8. சப்பவிலேற்றுகை, கப்ப 

ற்சரக்கு, கப்பற்சாமான், ' 
Ship'-mon-ey, 8. sப்பற்றாபரிப்புக்காக 

க்கொடுிக்கும்பணம். 
Ship’ping, s. மrரக்கலவகை, கப்பல்கள். 

to take shipping, sகப்பலேறிப்போத 
ல், கப்பல்யாத்திரைபண்ணுதல். 

Ship'-shape, adv. சரியாய், ஒழுங்காய். 
Ship'wreck, s. சப்பற்சேதம், கப்பலஅ 

ச்கப்பாடு, கப்பல்மோசம். 
Ship'wreck, v. a. sப்பற்சேதப்படுத்தல். 

Ship'wright, s. sப்பல்செய்பவன், ஓ 

டாவி. 
Shire, s. சறுநாடு, தேசம், ஊர். 

Shirk, s. (see Shark.) sq@ed, உபாயி, 

அவதந்தரி. 
Shirk, v.n. ஈழுவிப்போதல், உபாயஞ் 

செய்தல், தந்திரம்பண்ணுதல். 

Shirt, s. உள்ளங், உள்ளுடை, உட் 

a 

Shirt, v. a. 2erarm Buel) se. 

Shirt'less, a. உள்ளங்கியில்லாத, உள் 

ரூடையில்லாத; நிருவாணமான. 

Shive, s. வல், வர், கற்று, ஜலம். 

a fragment, Aறதுண்டு, 

Shives, 8. (pl.) of hemp, flax, கூளம். 

Shiv'er, 8. தகர்வு, ரெரிவு, சொறுங்கு, 

பொடி, முறிவு. 

Shiver, v. a. இடித்தல், சதெறடித்தல், த 
கரடித்தல், தகர்த்தல், நெரித்தல், கொ 

றுக்குதல், பொடிப்படுத்துதல், தூளி 

தீதல், பொடித்தல். 

to be shivered, Aதறுதல், கொருங்கு 
தல், சல்லபொல்லமாதல். 

Shiv’er, v. n. இடிதல்; தீகர்தல், Onis 

ல், ஈருங்குதல், உடை தல். 
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in a fever or in fits, கGலoைப்பனுதறு 

தல், குளிர்கஙெகுதல். 

Shiv’er-ing, 8. sருக்குகை, நொருக்கு 
கை, கிடிகிடுப்பு, நடுக்கம், குலைப்ப 
DEMOS, குளிர்க£ெ்குகை. 

Shiv'er-y,a.கொருங்கின, பொழு பட்ட. 
Shoal, s. இனம், களை, குலம், திரள், 

மொய்ப்பு, கூட்டம். 
at sea, களம், திடல், திடர், பார், 
மிதப்பு; மேடு, 
of fish, மின்றிரள், மீன்மொய். 

Shoal, nn கூட்டங்கூடல், ஆழமில் 
லாதிருத்தல். 

Shoal, 4. ஆழமில்லாத, தாழ்வற்ற., 
Shoal'i-ness, s. பரவை, மிதப்பு, ஆழ 

மில்லாமை. 
Shdal'y, a. DL owner, மிதப்பான, இ 

டரான, மேடான. 
Shock, s. அதிர்ச், அதிர்ப்பு, அதிர், 

சாக்கு, இடி. 
of grain, க௧டு, சும்மை, அரிக்குவை, 
போர். 
as amaze, திகைப்பு, திகெகாட்டம், 
திடிக்டிடு, திதில், பிரமிப்பு. 

Shock, ». a. அதிர்த்தல், தாக்குதல், இ 
டித்தல், திகைப்பித்தல், இடுக்டெப்ப 
OT OY FV, எங்கச்செய்தல். 
to be shocked, aa@sa, திகைத்த 
ல், இடுக்கிடுதல், நெஞ்டித்தல். 

Shock'ing, a. கொடுமையான, அட்ட 
தீசனமுள்ள, திகைப்பான. 

Shock’ing-Iy, adv. கொடுமையாய், தட் | 
டத்தனமாய், திகைப்பாய், திடுக்கா 
ட்டமாய், கோரமாய். 

Shoe, s. பாதரட்சை,பாதங்காப்பு, தொ 
டிதோல், செருப்பு. 

flower, செம்பரத்தை, மர்தாரை. 
of a horse, பறளை, இலாடன். 

of a sleigh, பற்றிரும்பு, பண்டியின் 
லிற்காற்பறளை. 

Shoe, ». a. செருப்பிடுதல், பாதரட்சை 
போடுதல், தொடுதோலிடுதல். 
a horse, இலாடமடித்தல், பறளைபோ 
டுதல், பறளைபூட்டதெல், இலாடந்தை 

தீதல், பற்றிரும்பிடுதல். 
Shée’black, s. பாதரட்சைமினுக்கு 
வோன், தொடுதோல்துடைப்போன். 
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Shoe'mak-er, s. செம்மான்,  சச்கிலிய 
ன், சோல்வேலைக்காரன், தோற்றுன் 
னன், செருப்புக்கட்டி. 

Sho'er, s. செருப் பிடுநெறவன், பாதாட் 
சைபோடுபவன். 

Shoestring, s. செருப்பின்வார், பாதர 
ட்சையின்வார். 

Shoot, 8. முளை, தளிர், Ger, கொழு 

ந்து, குருத்து, மஞ்சரி. 
as a young hog, பன்றிக்குட்டி, இ 
ளம்பன்றி. 

Shoot, v. a. எய்தல், ஏவுதல், எறிதல், வி 
Ose, செலுத்துதல்; வெடிவைத்தல். 
out, தீள்ளுதல், பிதுக்குதல், . பீர்ச்சு 
தல், உறக்குதல். 
TayS, தாரைவிசுதல் , ரெணங்காலுதல். 
with a bow, எய்தல், பிரயோகித்தல். 
out as corn from a bushel, &c., கொ 

. ட்டெல், சொரிதல். 

out ears of corn, sக்குதல், கதிரெறி 
தல், கதிர்விடுதெல், கதிர்வீசுதல். 
balls, marbles, &c., from a bow, * 
ண்டுதல், தெறித்தல். 

Shoot, v. n. முளைத்தல், அரும்புதல், இ 
ளைத்தல், கொழுந்துவிதெல், தழைத் 

தல், தளிர்த்தல், அளிர்த்தல். 
ahead, முந்துதல், எழும்புதல். 
down as corn in the earth, &c., ச 
Aga, பெய்தல். 
forth, as water, &c., பாய்தல். 
out as roots, ஓடதெல், ஊன்றுதல். 
out as pulp, puss, &c., பதுங்குதல், 

புறப்படெல், அன்னுதல். 
with ears of corn, sதிரெறிதல், கதி 
ரீனுதல், கதிர்வீசுதல். 
up as a tree, sprout, &c., எமும்புத 

ல், கிளம்புதல், முளைத்தல்; இவிர்த்த 
ல், தளிர்த்தல், வளைத்தல். 
up high, ஜங்குதல், உயர்தல், நிமிர் 
தல், எழும்புதல். 
as a boil, லீங்குதல், தடித்தல். ' 
as cold த்த the system, கூதலோ 
Osa, குளிர்பிடித்தல். 
as grain half eared, விக்கல்கக்கலா 
யிருத்தல், பொத்திகொள்ளல். 
as move swiftly, பறத்தல், கதியாய்ப் 
போதல், பாய்தல். 
as pain, குத்துதல், நொதித்தல். 
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as wings, செகுமுளைத்தல், அரும்பு 
தல். 

Shooter, s. வெரதவைப்போன்,; எய் 
வோன், வேட்வென். 

Shoot'ing, s. எறிகை, வேட்டைவிளை 
யாட்டு, முளைக்கை. 
asa bud, &., அளிர்ப்பு, தளிர்ப்பு. 

Shop, s. கடை, ஆவணம், அங்காடி, G 
ரயக்கிரகம், விபணி. 
to shut up or close the shop, snl. 
பூட்டுதல், கடைகட்டுதல். 

Shop, 1. ௩. sடைக்குப்போதல். 
Shop’'board, s. sடைச்சாமான்விலாச 

ப்பலகை. 

- Shop’book, s. வியாபாரியின்கணக்குப் 
புத்தகம், கடைக்கணக்கு. 

Shop’keep-er, கடைக்காரன், வி 
Shop’man, + ‘ யாபாரி, 
Shore, s. கடற்கரை, கடலோரம், ௧ 

GOT, STESCOT, வாரம். 
as prop, தரண்,ஆதீரவு, மிண்டு, தாங்கி, 

Shore, v. a. மிண்டுசொடுத்தல். 
Shor'ed, a. மெிண்டுகொடுக்கப்பட்ட, சா 

் ங்கப்பட்ட, உதைகாலிடப்பட்ட, 
Shore'less, a. கரையற்ற, வரம்பில்லாத, 

எல்லையில்லாத. 

Short, a. குத, குள்ளமான, சுருக்க 
மான், அடக்கமான, கட்டையான, 
குட்டையான, குறளான. 
breath, குறமூச்சு. 

female, குட்டைச், கட்டைச்௫, 
person, குட்டையன், குள்ளன், வா 
மனன், குறளன். 
in weight, measure, &c., குறைதல், 

சுறாங்குதல், ஒடுங்குதல். 
brittle, சொருங்குகிற, உதிருறெ, 
as petulant, வெடுவெடுப்புள்ள; GD 
ம்பான, கோபமுள்ள. 
to be short, GIGS; சுருங்குதல், 
எஞ்சுதல், குறைதல். 

Short'com-ing, 8. குறை, தாழ்ச்சி, 
Short’en, 0. a. குறுக்குதல், அடக்குதல், 

சுருக்குதல், குறைத்தல்; மருவுதல். 
Short'en, v. n. GIGS; சுறாங்குதல், 

எஞ்சுதல், குறைதல், மருவுதல், 
தைதல். 

Short'-hand, s. குறிப்பெழுத்து, யூகாட் 
& TlLOy* 
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Short’-liv-ed, a. GMS! om guy oor om; (க 
அலாழ்க்கையான, அற்பாயுளுள்ள . 

Shortly, adv. குறுக்காய், குறைய, G 
றைவாய்; சீக்கிரமாய், சுறுக்காய். 

Shortness, 8. குறுக்கம், குறைவு, GH 

மை, எருக்கம். 
Short’-sight-ed, a. Sழ்ப்பார்வையுள்ள, 

கிட்டினபார்வையுள்ள , குறகனபா 
ர்லையுள்ள, அணுமைரோக்கு. 

Short’-sight’ed-ness, 8. கGுறும்பார்வை 
யுடைமை, இிட்டினபார்வை. 

Short'-waist-ed; a. கறுனைஇடிப்புள்ள. 
Short'-wind-ed, a. கறமwூச்சுள்ள. 
Short'-wit-ted, ¢ விவேகமில்லாத, G 

piusHuyorer, மந்தபுத்தியுள்ள. 
Shot, s. சன்னம், இறவை. ' 

distance, @ aig. $F oF னம்பரயுகதூ 

ரம்; குண்பொயுர் தூரம். 
Shote, s. (see Shoot.) ஒர்மின், இளம் 

பன்றி, வாலைப்பன்றி. 
Shough, int. சொ, ஷொ. 
Should, aux. வேண்டியது, வேண்டும். 
Shoul’der, s. புயம், தோள், கைமூலம், 

வாகு, மொய்ம்பு. ' 
blade,சைப்பட்டை,தோட்பட்டை, 
கைச்ச£ப்பு, வாகு. 
bone, தோளெலும்பு, பூணாரஎன்பு. 
knot or.epaulette, வரகுவலையம், ௮ 
ESD, தோளணி. 
arm below, கொகு;வாகு. 
arm below the elbow, முன்கை, 
of meat, மன்சந்திறைச்சி, 
to draw away the shoulder, s@வுத 

ல், உழற்றுதல், HMSO. 
Shoulder, v. a. தோட்சுமையெடுத்தல், 

காவுதல், தோளில்வைத்தல். 
to push, தோளாலிடித்தல், 

Shoul’der-belt, s. பெரர்ச்சேவகரின் 
தோட்கச்சு, தோட்கச்சு. 

Shout, ஆர்ப்பரிப்பு, அதிர்ப்பு, 
Shout'ing, ஓ ட் கொக்கரிப்பு. 

of battle, கெமபீரிப்பு. 

of victory, கெச்கலி, குலிலி. 
and dancing, கொக்கரித்தாடல், ஆ 

வலங்சொட்டல். 

Shout, v. a. ஆர்ப்பரித்தல், ஆரவாரித்த 

ல், கொய்யோக்கூறல், கெம்யீரித்தல். 

in order to scare, வெருட்டி ஆர்த்தல். 
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for the battle, பேரர்க்கறைகூவல். 
Shove, s. தள்ள, தூக்கு, 
Shove, v. a. தள்ளாதல், 

நக்குதல், உக்துதல். 

Shov'el, s. சளகுப்பாரை, சோழியப் 
பாரை, கீனித்திரம். 

Shov'el, v. a. Qண்டெல், கல்லுதல். 
Show, 8. ஆடம்பரம்; இடம்பம்; பூச்சி 

யம், ஒய்யாரம், வேடிக்கை. 
bread, தேவசமுக்த்தப்பம், பரிசுத்த 
அப்பம், நைவேத்தியபூரிகை. 
in dress, குசால், கோப்பு, பிலுக்கு. 
as likeness, பொலி, பாவனை. 

Show, ». a. காட்தெல், காண்பித்தல், 
தோனறப்பண்ணுதல், தோற்றுவித்த 
ல், பாவனைகாட்கெல், குறித்தல்; ௪ 
ட்டுதெல். 

off, கணிசங்காட்கதெல், கோப்புக்கா 
ட்டுதல், பாவனைகாட்தெல். 
minutely, சட்டிச்காட்தெல், அட்ப 
மாய்க்காட்கதெல். 

novelties, sதrதனங்காட்டெல், விடுப் 
புச்காட்தெல், வேடிக்கைகாட்டுதெல். 
signs, குறிகாட்டதெல். 
the way, வழிகாட்டெல். 
the reason, நியாயஞ்சொல்லுதல், ஙி 

யாயங்காட்தெல்.  . 
Show’ bill,s. விளம்பரமொட்டியபலகை. 
Shower, s. அஞசல்மழை,பாட்டமமழை. 

bath, சல்லடைவழியாய்ச்சொரிசீர்; 

முழுக்கு. 
intermittant, பாட்டம், அஞ்சல். 

of flowers, பூமாரி, புட்பாஞ்சலி, 

of gold, பொன்மாரி. 

of sand, மண்மாரி, மண்மழை. 

Shower, v. a. சொரிதல், பெய்தல். 

as rain, மழைசொரிதல், அஞசலஞ்ச 
லரய்ப்பெய்தல், 

to bestow liberally, பூரணமாயீதல், 
பொழிதல். 

Show'er-y, & பரட்டம்யாட்டமாய்ப் 

பெய்றெ, விட்டுவிட்டெபெய்றெ, 
Show'i-ly, adv. ஆடம்பமமாய், வேடிக் 

கையாய், குசாலாய். 

Show’i-ness, 5. ஆடம்பரம்; வேடிக்கை, 

குசால், இடம்பம். 

Show’y, a. பிலுக்கான, லீண்புகழ்ச்சி 

யான, குசாலுள்ள. 
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Shred,:s. கக்தை, கழிவு; துணி, லும் 
பயல், சிலவல், நலம், 

Shred, va. Aழித்தல், தாறுதாறாய்க்கிழி 
த்தல், லேமாக்குதீல். 

Shredding, s. Sலமாக்குகை. 
apiece, கற்று, இலம். 

Shrew, 8. வெடுவெடுப்புக்காரி, பசாரி, 
முரண்டுக்காரி, விவாத£லி. 
MOUSE; மூஞ்சூறு, சண்டன், சுந்தரி, 

Shrewd, a. குள்ளத்தனமுள்ள, சம்பிர 
தாயமுள்ள, சாதுரியமுள்ள, சாமர்த் 
தியமான, உபராயமான. 

person, குள்ளன், உபாயி, யூ, யுத்தி 
BH TT ST. 

Shrewd'ly, adv, உயாயமாய், யூகமாய். 
Shrewd'ness, 8. சச்திரப்பேச்ச, சாதுரி 

யம், சாமர்த்தியம், யூதம்; உபாயம், யு 

தீதி, குசாக்ிரபுத்தி. 

Shrew’ish; a. s@a@Uurer, இடக்கா 

ன, விவாதமான. 

Shrew’ish-ly, adv. sQக௭நப்பாய், வெடு 

வெடுப்பாய். 
Shrew'ish-ness, 8. 

ணம், வெடிக்கு. 
Shriek, s. இறீச்சீடு, SEFO. 

Shriék, ». a. Aறிச்சிடுதல். 
Shrill, a. கறீச்சென்ற, சல்லென்றொ 

விக்றெ. 
voice, Sச்சுக்குரல், சில்லொவி. 

Shrill‘ness, s+ இறீச்சென்னொலி, சில் 
லென்றொலி. 

Shrimp, s. இறால், இறவு. 
Shrine, 8. பூசைப்பெட்டி, 

கொயில். 
as tomb, கேரரி, கல்லறை. 

Shrink, s. சுறாங்குகை; திரைவு. 

Shrink, v. a. சுருக்குதல்; திரைத்தல், 

Shrink, v.n. சுருங்குதல், ஒப்குதல், 

திரைதல், குறாவுதல். 
back, பிந்துதல், பின்னிதெல். 

from duty, ஈழுவுதல், பின்னிடுதல், 

கூசுசல், ஈாணுதல், பின்வாங்குதல். 

as boards, ஒங்குதல், சுருங்குதல். 

Shrink’er, s. கூச்சப்படுவோன, பின் 

னிவோன், பின்வாங்குவோன். 

Shrink’ing, s. சருக்கம், திரைவு, பின் 
athens. 

வெடுவெடுப்புக்கு 

பயெட்டகக் 
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back, ream, கூச்சம், பின்னீடு ப | 
GEED, ஒதுக்கம், 

Shriv'el, v. a. சுருக்குதல், சருட்டுதெல், 
திரைத்தல். 

Sbriv'el, un. சுருங்குதல், ஒடுங்குதல், 
குறகுதல், சுருளூதல், திரைதல் 
a shrivelled person, ஓட்டூலன், ஒல் 

லியன், மெவிந்தவன், ரோய்ஞ்௫. 
shrivelled grains, க்கல், சப்பி, சா 
வி, கருக்கல், பதர். 

Shroud, s. மடி, முகத்திடு, பிரேதாலங் 
சாரப்புடைவை. 
as ropes ofa ship, srமானகயிறு, பா 
ய்மரக்கயிறு, 

Shroud, v. a. மூடுதல், புதைத்தல், கர 
த்தல், மொய்த்தல். 

for the grave, முகத்து, 
shrouds of a ship, பரய்மரக்கயிறுகள், 

Shrub, s. செடி, பூண்டு. 
Shrub'ber-y, 8. arg, பாறை, 
Shrub'ber-y, a. செ।டியான, அூறான, பூ 

ண்ளெள. 
Shrub'by,a.பூண்டுநிறைந்த,செடியுள்ள. 
Shrug, s. தோளையசைத்தல். 
Shrug, v. a. தோள்குலுக்குதல். 
Shudder, s. இடிக்காட்டம், நடுக்கம், ஏ 

க்கம், அருக்களிப்பு. 
Shud'der, v.n. ஏங்குதல், திடுக்கிடுதல், 

நடுங்குதல், இகைத்தல் 
Shuf'fle, s. sழுவுகை, கடத்துகை, ௧ 

லக்குகை. 

Shuffle, v. a. sலத்தல், புரட்தெல், கு 

மப்புதல். 
off, தள்ளூதல், கடத்துதல். 

Shuf'fle, v. n. புராாகல், கலத்தல், குழ 

ம்புதல், கபடஞ்செய்தல். 
over work, வேலைகடத்ததல், சரவை 
வேலைசெய்தல். 

Shuffler, s. sப டன், நழுவி, புரட்ட 
ன், வஞ்சகன். 

Shuf fing, s. கபடம், கள்ளம், புரட்டு, 
புரளி. 
in play, கள்ளவிளையாட்டு. 

Shuf‘fling-ly, adv. sரவடமாய், கள்ள 
மாய், புரட்டாய். 

Shun, v. a. தவிர்த்தல், ஒழித்தல், Vos 
இவிடுதல். . 

Shut, 5. அடைப்பு. 
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Shat, ம.க. அடைத்தல், பூட்டதெல், சார் 
SAE, CPO SO. 
a book, மதல், 
the eyes, sகண்ணுடுதல். 
the mouth, வாய்மூடுதல், வரய்பொத் 
அதல், வாயடைத்தல். 
out, அகற்றுதல், வெளியேவிடுதல். 
an umbrella, &c., சருக்குதல் . 
up a shop, கடை கட்டுதல். 

Shut, v. ௩. அடைக்கப்படுதல், மூடப்ப 
டுதல், பொத்தப்படுதல். 
as a flower or leaf, கூம்புதல், மடித 
ல், மடங்குதல். 
partly, ஒருக்கணித்தல், நீக்கிவிடுதல், 
ஒருச்சாய்த்தல். 

Shutter, s. ap, கதவு, கபாடம். 
Shuttle, s. om, தூனாழி. 
Shut’tle-cock, s. விளையாட்டுக்கருவி, 

ஒர்விளையாட்டு. 
Shy, a. கூச்சமான, நாணமுள்ள, கோ 

ழையுள்ள, சங்கோசமுள்ள.. 
person, கூச்சக்காரன், சோழையன். 
to be shy, கூசுதல், : கூச்சப்படுதல், 
நாணுதல், சோழைப்படுதல். 

Shy'ly, ad. கூச்சமாய், சாணமாய். 
Shy'ness, s. sரணம், கூச்சம், வெருட் 

ச, கோழை, ஒதுக்கம். 
as cold, reserved, Gw@. 

Sib'i-lant, a. sாதுனியாற்பிறக்கிற. 
letters, poof 61g oof ws ter oor ti & otf) 60) 
ற்பிறக்குமெழுத்துக்கள். 

Sib-i-la'tion, s. sரதுனியாற்பிறக்கை. 
Sib'yl, s. குறிகாரி, கட்கெகாரி. 
Sic'ca-tive, a. உலர்த்தத்தக்க, காயப்ப 
cn SBN, வாட்டத்தக்க. 

Sic'ci-ty, s. வரள்வு, உலர்வு. 
Sick, a. வியாதியுள்ள, அன்பமுள்ள, 
நோஞ்சலான, பிணியுள்ள. 
person, நோயாளி, பிணியாளி. 

Sick’en, v. a. வியாதிப்படுத்துதல், நோ 
ய்ப்படுத்துதல்,உவட்டிக்கச்செய்தல். 

Sick’en, v. 2. வியாதிப்பகெல், கோயா 
தல், ஒக்காளித்தல், மெலிதல். 
to be sick of, வெறுத்தல், விதனய்ப 

டுதல், அருவருத்தல், 
Sick’ish, a. உவட்டான, வாந்திப்பான. 
Sick'le, -s. அரிவாள், கருக்கரிவாள், 

கொடுவாள், கூன்வாள். 
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Sick'li-ness, s. maa, பிணி, ரோய், பீ 
டை, சோஷம். 

Sick'ly, a. nரையலான, ரோய்ஞ்சலான, 
பிணியான. 
corn, கருனை, தேய்ந்த, வாடின. 
person, நையற்காரன், பிணியாளி. 
as nausea, ஒக்காளமுள்ள;, உவட்டு 

தற, வாந்திக்றெ, 
to be sickly and bloated, srமாலைபி 
டித்த, Sa Ger. 

Sick'ly, adv. இளைப்பாய், ரைவாய், மெ 
விவாய், வாட்டமாய். 

Sickness, s. உவட்டு, Camus, பிணி, அ 
ன்பம், பீடை. 

Side, 8. பக்கம், புறம், புடை, சார். 
under the arm, கக்கம், அக்கிள், கை 
EGU), கமுக்கட்டு, 
of the body, அர்த்தரங்கம். 
of a mountain, மலையடிவாரம், மலை 

ப்பக்கம், மலைஃசரால். 

of the way, &e., அருகு, ஓரம், விளி 
ம்பு; பக்கம், கங்கு. 

as party, Dow, கட்சி பக்கம், UG 
Ds பங்கு, கன்னை. 

Side, v. n. அடைதல், சேர்தல், சார்தல். 
With, கூடதெல், கட்ப்படுதல். 

Side, a. பக்கமான, அருகான. 
judge வியாச்யெகுல்லியன். 

Side'board, 5. சவரருகேவைக்கும் 
பீடம். 

Side'-box, 8. பக்கப்பெட்டி, பக்காசன 
ம், பக்கபீடம். 

Side'-glance, s. அபாங்கம் கடைக்கண் 
பரர்வை, கடாட்சம். 

Side'long, a. ஓரமான், ஒருச்சாய்ந்த. 
Side'long, adv. ஒருச்சாய்ப்பாய். 
Si-dé’re-al, நட்சத்திரத்துக்கடுத்த, 
Sid’er-al, ‘ 5 சத்திரத்தைரோக்கு 

றெ, தாரகைக்கேற்ற. 
year, ஈட்சத்திரவருடம். 

Sid-er-a'tion, s. பயிர்கணா, பயிர்ரோய். 
as apoplexy, AறுதAி, மயக்கு. 

Sid'er-ite, s. காந்தம், சும்பகம், 
Sid-er-o-graph’ic, “ த் குத்தக 
Sid-er-o-graph’ic-al, “fiw Gears) 

னஎழுத்துக்குறிய. 
Sid-er-og'ra-phy, s. உருக்குத்தகட்டிற் 

கொத்தினஎழுத்து. 
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Side’-sad-dle, s. ஒருபக்கப்படி ச்சேண 
ம், மகளீர்சேணம். 

Side’ ways, 1 2 ஓரமாய், ஒருச்சரிவா 
Side’ wise, "ய், 

as indirect, பக்கவ ழியாய் பக்கமாய். 
Si'dle, v. n. ஒருச்சாய்த்தோடுதல், 
Siége,s. முற்றிக்கை, அரண்வளைப்பு, 

உரோதம், அபரோதம், முத்திக்கை. 
Siéve, s. சல்லடை, அரிதட்டு, முறம். 

Sift, ம. க. அரித்தல், கொழித்தல், தாற்று 

தல், புடைத்தல், செரித்தல், தெள்ளு 
தல், அற்றுதல். 
உ thing, இண்டிப்பார்த்தல், ஆராய்ந் 
அபார்த்தல், சேர்தல். 
with fingers, Jபீரர்ய்தல், தெரித்சல், 
to sift a subject or person, சோதித்த 
றிதல், பரிசோதித்தல். 

Sifter, s. சோதிப்போன், அரிப்புக்கா 
ரன், சல்லடை. 

Sifting, s. அரிப்பு, கொழிப்பு, சோத 
னை, பரீட்சை. 
fan, அரிதட்டு, சளகு,தூற்றுக்கிடை. 

Sigh, s. பெருமூச்சு, நெட்டியிர்ப்பு 
Sigh, 2. ௩. பெருமூச்செறிதல், ரெடுமூ 

ச்செறிதல், நெட்டுயிர்ப்பெறிதல், பு 
லம்புதல். 
after or for, வாஞுசைப்படுதல், தவி 
தீதல்,தாகங்கொள்ளுதல் ,ஆவவித்தல் 

Sigh’er, s. பெருமூச்சுவிடவோன், நெ 
Ours Cu reer. 

Sight, s. பார்வை, தட்டி, தோற்றம், 
ரோச்கம், ரோக்கு 
as spectacle, sonra 7L_f} ,Cain gens. 
ofa great person, தரிசனம், 
to take sight, இலக்குப்பார்த்தல், இ 
லக்குப்பிடித்தல் 
as subject, தோற்றம், காட், விளம் 
பரம், பிரச்தியட் சம். 
aS eye, SQW, ஈயனம், ML FLD. 

Sight'less, a. பரர்வையில்லாத, பார்வை 
குறைந்த, கட்புலனற்ற, அதரிசன © 
மான. 

Sight'li-ness, 8. sண்ணுக்குச்சறெப்பாய் 
த்தோொன்றுகை, நேத்திரோற்சவம். 

Sight'ly, a. பார்வைக்கின்பமான, கண் 
ணுக்குத்திருத்தியுள்ள, காட்ச்யொன. 

Sig’il, s. கையெழுத்து; அடையாளம், 

முத்திரை, 
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Sign, 5. அடையாளம், குறி, அறிகுறி, 
குசனை, இலாஞ்சனை. 
bad signa, அவக்குறி, அன்னியிச்தம், 

தற்குறி, 
good sign, கந்தி நன்னிமித்தம், & 
ம்சகுனம். 
of ideas, நபினைவுகளின்குறி, நினைப்பு 
க்குறி, 

manual, கைக்கு, கைநாட்டு, 
of the zodiac, இரா, பவனம், 
made by the hand, சைகை, meu 
யில், கைச்சாடை. 
made by the head, Araம்பம், தலை 
யசைப்பு. 

Sign, v. a கையெழுத்துப்போடுதல், 
பெயமரெழுஅதல், ES HWOsa, குறி 
போடுதல். 

Sig’nal, s. அடையாளம், குறிப்பு, பயி 
ல், சாடை. எழில், குறி, சைகை. 
of the hand, கைப்பயில். 
of the head, Araம்பம், சரக்கம்பனம். 
to give a signal, சைகைகாட்டுதல், 

பயில் கரட்டெல். 

Sig'nal, a. பெரிய, பேரான, நினைக்கப் 
படத்தக்க, மதிக்கத்தக்க, எண்ணத்த 
க்க, விசேடித்த. 

affair, uc. தகுங்காரியம், பெகுல்சா 
ரியல்; அதிகாரியம். 

$ig'nakize, v. a பேராக்குதல், பிரபல 
ப்பதெதல், மேன்மைப்படுத்தல், மகி 
மைப்படுத்தல். 

Sig'nal-ly, adv. மென்மையாய், பெயரா 
ய்; ்சதியாய். 

Sig'na-ture, s. கையெழுத்து, கையொ 
கைச்சார்த்து, அடையாளம், 

முத்திரை. 
false, கள்ளக்கையெழுத்து. 
toa bond, &e., தலையேட்டெழுத் 
அ, முகவிலாசம். 

Sign'er, s. கsையெழுத்துப்போடுறெவன். 
Sig'net, s. முத்திரை, இலாஞ்சனை. 
Sig-nif'i-cance, கருத்து, பொருள், 

Sig-nif'i-can-cy, * : FSH, UW. 
as force, பெலன், தாக்கம். 

Sig-nifi-cant, 4. குறிப்பான, கருத்து 
ள்ள, பொழிப்பான. 

« transaction, குறிப்பான செய்கை, மே 
லானசெய்கை, பெறரியசெய்கை. ' 
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Sig-nif'i-cant-ly, adv. தத்் கரு 

தீதாய். 
Sig-ni-fi-ca'tion, s. பயன், அருத்தம், 

பொருள், கருத்து, பலன். 
Sig-nif'i-ca-tive, 4. குறிப்பான, கருத் 
அள்ள, பொழிப்பான. 

Sig-nif'i-ca-tive-ly, adv. smுத்தாய், ஆ 
ழமாய், குறிப்பாய். 

Sig-ni-fi-ca'tor, 8. கருத்துக்கொள்வது. 
Sig-nif ‘i-ca-to-ry, a. கரட்டுிற, குறிக் 

றெ, தெளிவிக்கிற, 
Sig'ni-fy, v. a. பயன்சொள்ளுசல், அரு 

தீதங்கொள்ளுதல், கருதுதல், குறிச்த 
ல், காட்டுதல். 

Sign’ -றost, 8. படந்தூக்கியகம்பம், குறி 
ப்புத்தறி, விளம்பரமொட்டியதூண். 

Silence, s. பேசாமை, மெளனம், மோ 
னம், அடக்கம், அமைதி. 

Silence, ு. A. அமர்த்தல், அமையச்செ 
ய்தல்,மெளனமாக்குதல், அடக்குதல். 

Silence, int. பேசாதிரு. 
Silent, a. அமை; தொனியாத, 
பேசாத, மோனமான. 
letters, ஊமையெழுத்து, ஒசையற்ற 

 வெழுத்து, தொனியாதவெழுத்து. 
Si-len'tia-ry, 8. மவனமாயிருங்களென் 
அகூறவோன், பதிரங்கம்பண்ணமா 
ட்டேனென்றுஆணையிட்டவன். 

Silent-ly, adv. அமைதியாய், oe 
ய், மோனமாய். 

Si'lex, s. திய்க்சால்கல்லு, காந்தக்கல்லு, 
ஸ்படிகமூலம். 

Srli'cious, a. தீய்க்கால்கல்லுக்குரிய, 
ஸ்படிகமூலமுள்ள. 

Sil'i-ele, - Q @ 
Sil-ic’u-la, sf ற்று, தோது. 
Si-lic‘u-lose, a. கெற்றுள்ள, ஓடுள்ள. 

வ் த்த Oars 
Silk, s. பட்டு, பட்டுநூல், இறவலிதூல். 
cloth, wei OFF. 

cord, பட்டுநூற்கயிறு. 

tassels, wi OS Geen, பட்கெகு 
ச்சு. Dit 
thread, பட்டுநூல். 
worm, ur Osrpye@, @ped: 

* yellow, or interwoven with gold; Lf 

தாம்பரம், மொத் | 
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Silk’en, P Ui AdseFacrar, பதுமை 

Silk’y, பனு பட்டாலாய, 
Silk'i-ness, 8. யதமை, பட்பெ்புடை 

வைச்தன்மை. 

Silk’-wéav-er, s. பட்டுரெய்வோன், 
Sill, s. வாயிற்படி, கதவுநிலையின்டீழ்ட் 

படி. | 
Silla-bub, 8. பாலுமிரசமுங்கலந்தபா 

னம், அதிபானம். 
Sil'li-ly, adv. புத்ியீனமாய், பைத்திய 

மாய், மதிகேடாய். 
Sil/li-ness, s. பைத்தியம், மதியீனம். 
Sil'ly, a. புத்திகெட்ட, மதிகெட்ட, வி 

— வேகமற்ற, யைத்தியமான. 
Silvan, a. காடுசெறிந்த, வனம்ரெருங் 

இய, வனவாசமான, வனசரிதமான. 
Silver, s. வெள்ளி, வெண்பொன், ௬ 
Vo, பஞ்சலோகத்தொன்று. 

Silver, na, வெள்ளிபூசுதல், இரசம்பூ 
& 50, வெள்ளிமுலாமிடுதல்., 

Silver, a. வெண்மையான, வெள்ளியா 
லாய், வெள்ளிமுலாமிட்ட. 
coin, வெள்ளிநாணயம். 

lace, வெள்ளிக்கெண்டை.. 

plate, வெள்ளித்தகடு, வெள்ளித்தட் 
டம்,வெள்ளிக்கலம்,இரசதபாத்திரம். 
as a prize, வெகுமதியாகக்கொபடபெட் 
.டீவெள்ளிப்பாத்திரம். 
thread, வெள்ளிச்சரடு, வெள்ளிக்கம் 
பி, வெள்ளிச்சரிகை. 

Sil'ver-ing, s. வெள்ளிப்பூச்சுவித்தை, 

வெள்ளிப்பூஷணம். 
Sil'ver-ly, «dv. வெள்ளிபோன்மையாய். 
Sil’ver-smith, s. தட்டான், பொன்வினை | 

Gar, பொன்செய்கொல்லன், சொ 
ன்னகாரன், அக்கசாலையன். 

Sil'ver-y, a. இரசதபூஷணமான,வெளு | 

தீத, ரைத்த. 
Sim‘i-lar, a. ஒப்பான, சரியான, சமமா 

ன, போன்ற, ஒத்த, நிகர்த்த, 
idea, ஓர்புடைக்கருத்து. 

Sim'i-lar-ly, adv. ஒப்பாய், இணையாய், | 
நிகராய், போன்மையாய். 

Sim'i-le, 8. ஒப்பனை, உவமானம். 
Sim-i-lar’i-ty, உவமை, ஒப்பனை; 
Si-mil'i-tude, Se இணை, சமா 

னம், போவி | , 
Sim'mer, ». ௩. நொய்சொதிப்படுதல் 

793 

SIM 

| Si-m6/ni-ac, s. கோயிற்சரேட்டாதிகா 
ரவியாபாரி, சற்பிரசாசவியாபாரி. 

Sim-o-ni‘ac-al, a. கொயில்மானியலியா 

பாரத்துக்குரிய. 
$im-0-ni'ac-al-ly, adv. கோயில்மானிய௰ 

வியாபாரமாய். 
Si-md/ni-ous, 4. சற்பிரசாதக்கெயம்ப 

ண்ணுகதிற. 

Sim'on-y,s. கோயில்மானியலியாபாரம், 
தேவப்பிரசாதவியாபாரம், சற்பிரசா 
தவியாபாரம். 

Si-moon’, 8. அரபிமுதலானசேசங்களி 
ல்வீசுஞ்சுகொற்று, நச்சுக்காற்று. 

Sim’per, 8. இளிப்பு, சிரிப்பு, ரையாண் 
டிச்சிரிப்பு, பரிகாசம். 

‘Sim’per, 0.௩. சிரித்தல், புன்னகைசெ 
- ய்தல், குறுககைகொள்ளுதல். 

Sim’ per-er, 8 8. குறுககைசெய்வோன். 
Sim’per-ing-ly, adv. இளிவாய், சிரிப்பு 

கீடடெமாய், ஈகைப்புக்டெமாய். 
Sim'ple, 8. ஒருமை, கலப்பின்மை, ஒற் 
அமையானது, தனிமை. 

imple, a. பேதையான, பேதைமையா 
ன, ஒருமையான, கலப்பற்ற. 
idea, ஒருபொருள், தீனிப்பயன், a 
சார்ச்தம், ஒரேயெண்ணம். 
as single, தனிமையான, ஒருமையா 
ன, தனித்த, ஒற்றுமையான. 
as unmixed, &c., சத்தமான, 

பில்லாத, தனித்த, சத்த. 
as without guile, sபடLமற்ற, வஞ்ச 
னையில்லாத, கெளிந்த. 
as natural, இயல்பான. 
hearted person, aஞ்சகமற்றவன், 
தெளிந்தநெஞ்சன். 

Sim'ple-ness, s. பெதைமை, ஏழைமை, 
தனிமை, ஒற்றுமை. 

Sim‘ple-ton, s. பேதை, அறிவில்லான், 
ஏழை, அவிவேகி, மந்தன். 

Sim-plic’i-ty, 8. எம; பேதைமை, 
அவிவேகம். 
as artlessness, சய. மின்மை. 

Sim-pli-fi-ca‘tion, s. sலப்பில்லாமற்ப 
ண்ணுகை, பிரித்தெடுக்கை. 

Sim'pli-fy, v. a. தெளிவாக்கல், வெளி 
யாக்கல், ஒழுங்காக்கல், சிக்கறுத்தல். 

Simply; adv. சபட் மின்றி, பேதைமை 
யாய், மாத்திரம், தனியே, 

Vat 

கலப் 
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Sim'‘u-late, v. 4. மாமாலம்பண்ணுதல், 
மாயமபண்ணுதல், போலிபண்ணல். 

Sim'u-late, a. மரமாலமுள்ள, போலித் 
. தனம்பண்ணுதிற, 
Sim-u-la'tion, 8. மரமாலம், வேஷம், மா 

யம், கபடம், போலி. 
51-mul-ta'ne-ous, a. ஒருமிக்கஈடந்த, ஓ 

ரறுமுறையான, உடனான. 
Si-mul-ta'ne-ous-ly, adv. ஒருமுறையி 

லே, உடனே, ஒருமிக்க, 
S1-mul-ta'ne-ous-ness, s§ ஒரேகாலத்தி 

ன்செய்கை, சமசம்பவம், தற்காலச 
LOLI@/ LO. 

Sin, 8. பாவம், Seow, அரோகம், தோ 
ஷம், பழி, ஈீதிகேடு, 

Sin, 0.௩. பரவஞ்செய்தல், தேவகட்ட 
ளையைமீறதல். 

Since, prep. or adv. பின்பு, தொட்டு, 
தொடங்கி, படியால். 
as in the interim, இடையிலே. 
from the time, அக்காலந்துவக்கி, ௮ 
அமுதற்கொண்டு, அன்றுதொட்டு, ௮ 
நீநாட்தொடம்கி. 
he is come, அவன்வந்தபடியால். 

Sin-cére', a. உண்மையுள்ள, வஞ்சகம 
த்ற, நெர்மையுள்ள, உத்தமகுணமுள் 
OT, கபடமற்ற. 
man, Carnet, நிதார்த்தன், நகிதானி, 
உத்தமன், யதார்த்தன். 

Sin-cére'ly, adv. நேராய், நிசமாய், 2 
ண்மையாய், மெய்யாய். 

Sin-cer'i-ty, s. உண்மை, உத்தமம். 
Sine, 8. அத்தசா, சவம், சா, சியை, அ 

விச்சா, அவிச்யை. 
of the sun’s greatest declination, wz 
மாபமச்சா. 
cosine of an angle, கொ।டிச்சியை, 
கோடிச்சா. 
versed sine, உற்கரமச்சா, உத்தாச் 
சா. 
versed sines of declination, அப மோ 
தீதரச்சா, அபமோற்திரமச்சா. 
of declination, Aராக்திச்சா, இராம்தி 
ச்சியை. 
of a planets’ declination, Greruw 
ச்சா, ரெமச்சியை, 
table of the sines, wூலச்சாவாக்கி 
யம. 
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Si/ne-cure, 5. வேலையின்றிவரவுள்ளப £ 
ட்டம், உம்பளமுள்ளபட்டம். 

Si’‘ne-cir-ist, 8. உம்பளிக்கைபெற்றவ 
ன், நஈன்கொடைச்சம்பளகாரன். 

Si'ne di’e, adv. தவணையின்றி, தவணை 
குறியாமல். 

Sine qua non, s. அலயெமானது, காரி 
யத்துக்குவேண்டியது, தவிர்க்கக்கூ 
டாதது, விலக்கக்கூடாதது. 

Sin'ew, 8. sரம்பு, நாடி, தசைநார். 
Sin’ew, v. a. பலப்பித்தல், உரப்பித்தல், 

நரம்பினாவிறுக்குதல். 
Sin'ew-ed, a.sரம்புவிசியுள்ள, உரமான. 
Sin'ew-less, a. sரம்புப்பிடியற்ற, Que 

னற்ற, வலியற்ற, 
Sin'ew-y, a. கரம்புப்பிடியான, Que 

னுள்ள, வலியுள்ள. 
Sinful, a. பரவமுள்ள, ௮சுத்தமான. 
Sin’ful-ly, adv. பரவமாய், ஆகாமியமா 

ய், அசுத்தமாய். 
Sin'ful-ness, 8. பாவத்தன்மை, பாவம். 

குணம், பாவத்தனம். 
Sing, v. a. தம்பாடுதல், இராகம்பாடுத 

ல், இசைத்தல். 
congratulatory songs, சோொபனம்பா 
டுதல், மங்கலம்பாடுதல், பல்லாண்டு 

கூறுதல், வாழ்த்துதல். 
melodiously, இராகமாய்ப்படி த்தல், 
சாயலாய்ப்படித்தல், இன்னிசையா 
ய்ப்பாடல், ஒசையாய்ப்பாடதெல். 
out, குரல்விட்டெ்படித்தல். 
with expression, குணிப்பாய்ப்பாடுத 
ல், மெட்டாய்ப்பாடுதல். 
as birds, கூவுதல், துழனியிடுதல், ப 
ட்பொடுதல். 

Singe, s. பொசுக்குகை, கருக்குகை, ௧ 
ருகுகை, வறுகை. 

Singe, v. a. sகருக்குதல், பொசுக்குதல், 
சுடுதல், திய்த்தல். 
to be singed, sருகEுதல், பொசங்குத 
ல், காந்துதல், திய்தல். - 

Siறg'er, s. பாடகன், சங்கீதக்காரன், 
பாடவொன, பாணிகன். 

Sing’ing, s. கதம், பாட்டு, படனம். 
men, பாடகர், பாட்டுவொளி, 

women, பாடகிகள். 

Sing’ing-mis-ter, s. Sதநாதன், சாரீரன். 
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Sin‘gle, 
வொன்றாய்ப் பிரித்தல். 

Sin'gle, a. ஒற்றையொற்றையான, தனி 
தீத, வெவ்வேறான. 
a single one, ஒற்றை, தனித்தது, ஒ 
ன்றேயொன்று, ஒன்றி. 
combat, சனியுத்தம், தனிப்போர். 
eye, ஒற்றைக்கண். 
eye, in a Bible sense, gaéaw, தெ 
ala, கலப்பில்லாமை. 

man, ஒன்றி, தனியாள். 
person, ஒற்றையாள் , தனியாள், தனி 
யன், பிரமசாரி. 
to be single, தணித்தல், கேவலமா 
தல், ஒன்றிப்பாதல். 

Sin'gle-ness, s. தனிமை, கேவலம், ஒ 
ருமை, ஒற்றுமை. 

as sincerity, மwன்றரேர்மை, மனவுண் 
மை, மனகிதார்த்தம். 
‘of purpose, ஏasAந்தை, ஏகமனம். 

Sin'gly, adv. தனியே, தனித்தனியே, 
வெவ்வேறே, ஒற்றையாய். 

Sing’-song, s. இழுத்திழுத்துவாசிக்கை. 
Sin'gu-lar, a. ஒருமையான, வழசக்கயில் | 

லாத, உத்தமமான, நூதன. 

as odd, தரதனமான. 
number, ஒருமையெண், தனியெண். 
person, நதனன், arson. 

Sin’gu-lar'i-ty, s. தூதனம், விற்பன்ன 
ம், விசித்திரம். 

Sin'gu-lar-ly, adv. பிரதானமாய், ors | 
னமாய், வழங்காவழியாய். 

Sin‘is-ter, a. கள்ளக்கருத்துள்ள. 
as corrupt, கெட்ட, பாழான. 
as dishonest, Aிதார்த்தமற்ற , 
aspect, ௮அசுபரோக்கு. 
on the left, இடப்பக்கமுள்ள, gues 
வ்வியமான. 
view, கள்ளக்கருத்து, SDFG OW. 

Sin’is-ter-ly, adv. மாறுபாடாய், மதிய 
னமாய், புத்திக்கேடாய். 

Sin'is-trous, @. முரண்டான, வழங்கா 

த; இடதான. 
Sink, s. ஈீர்வாய்க்கால், நீர்த்தொட்டி, 

கோமுகி, நீர்த்தூம்பு. 

Sink, 0. a. தாழ்த்தல், அமிழ்த்துதல், ஆ 
PESO, புதைத்தல், அமுக்குதல். 

ம. a. வெவ்வேறாக்கல், ஒவ் | 

a well, சணெறுதொண்டிசல். 
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to make holes, கழித்தல், தொடதெல, 
தொழைத்தல். 
to depress, பணித்தல், பதித்தல். 

Sink, v.n. தாழ்தல், புதைதல், அமிழந 

அதல், படிதல், இறங்குதல். . 
in, as the belly, ஓட்டுதல், வற்றுதல். 
as the eyes; கண்குழிதல், கண்ணு 

றைபுகுதல், கண்தாழ்தல். 
as fall gradually, இருத்தல், இறங்கு 
தல், அடைதல். 
as ink in writing, ஊறுதல், சுவறுதல். 
as the spirits, @@ajgsa, சலித்தல், 
கசோடுிதல், வாகெல். 
as a stick, &c., புதைதல். 
as a vessel or other floating body, 

தாழ்தல், BM YS. 
to sink or slump in as a post, இரு 

ந்துவிடெதல், இறங்குதல். 
Sink'ing, s. அமிழ்ப்பு; மூழகுகை, ௮ 

மிழ்த்துகை. . 
Sink'ing-fund, s. sடனிறுக்குமபடிஸ் 

தாபித்தவருமானம். 
Sin'less, a. பரவமில்லாத, பொல்லாங் 

கற்ற, கறையற்ற, மாசற்ற. 
Sin‘less-ness, 8. பரவமில்லாமை, பொ 

ல்லாப்பின்மை, தோஷமின்மை. 
Sinner, s. பாவி, அரோகி, குற்றவாளி, 

நேரஸ்தன், அக்கிமி 
Sin’-of-fer-ing, 8. பாலப்பலி, பாவம் 

போக்கும்பலி, பாவறிவிர்த்திப்பலி, 
பாவப்பிராயச்சித்தப்பலி. 

Sin’u-ate, v.a. இலைகளகருக்குவைத்தல். 
Sin-u-a'tion, நெளிவு, வளைவு; வ 
Sin-u-os'i-ty, ~~ ‘ ணர், சற்பாகாரம். 
Sin'u-ous, a. கெளிவுள்ள. 
Sinus, 8. கடற்குடா, 

in anatomy, ya, குழி 

Sip, 5. ஒருமுறையுறிஞ்சத்தக்கது. 
Sip, 0. ௩. உறிஞ்சுதல். 
Sipe, v. n. பொசரிதல். 
Siphon, 5. வளைந்தகுழல், நீர்வாங்குங் 

குழல். 
Sir, s. ஜயன், சுவாமி, ஒர்பட்டப்பெ 

யர். 
Sire, s. பிதா, அப்பன், தந்தை. 
Siren, s. நSீரரமகள், சலதேவதை. 

as enticing woman, மையற்காறி,மோ 
இனி, வச்சோகாரி. 
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Siren, a. மயக்குகிற, Cona@OswGn. 
Si-ri’a-sis, s. உட்டணரோகம். 
Sir'i-us, 8. அக்இினிரட் சத்திரம், உலுத் 

தகந௩ட்சத்திரம். 
Sir’loin, s. Jற்சந்திறைச்தி. 
Si-roc'co, s. சோழகக்கொண்டல், தெ 

ன்ழ்கரற்று, 
Sir'rah, int. qi, 7, கோ. 
Sir’ ‘up, s. சீனிப்பாகு, பாணி; பாணிவ 

pw, இனிப்புக்குழமபு. 
Sir'up-y, a. பரணிபோன்ற. 
Sister, s. சகோதரி, உடன்பிறந்தாள். 

elder, அக்காள்; மூத்தசசகோதரி, 

younger, இளையாள், தங்கை. 

own, உடன்பிறந்தாள், சசோதரி, 

in law, மைத்துனி, கொழுந்தி, 

hood, சகோதரித்தன்மை, சகோதரிப் 

பாங்கு. 
sisters in law are to each other, @7 

கத்தி, ஓய்ப்பிடியாள். 
Sis'ter-ly, a. சகோதரியடைவான, + 
கோதரிபோன்ற. 

Sit, v. ௩. இருத்தல், உட்காருதல். 
on eggs, அடைகாத்தல், அடை 
தீதல், அபயங்காத்தல். 

on the ‘heels, குந்துதல். 

a little further, தள்ளியிருக்குதல், ஒ. 
| Skep'tic-al, a. சர்தேகவாதிக்குரிய. 

| Skep'tic-al-ly, adv. சந்தேகமாய், 
PD IGESO. — 
as birds, படிதல், வதிதல். 
to sit up, நிமிர்க்திருத்தல், 

நிலை. 
of a house, Sட்டுநிலையம், வீட்டுநி. 

| Sketch, ». a. குறிப்புச்சொல்லல், இத் லம், ரெகஸ்தானம். 
Sitting, s. உட்காருகை, இருக்கை. 

on eggs, அடைகாப்பு, அபயங்காப் 

பு, அடைவைத்திருக்கை 

on a seat, வற்றிருக்கை. 
at one sitting, இருந்தஇிரையில். 

Sit'u-ate, a. வைக்கப்பட்ட, நிறுத்தப் 

பட்ட, நிலைகொண்ட. 

Sit-u-a'tion, 8. இடம், தானம், நிலையம். 

as office, உத்தியோகம். 

in life, நிலைமை, நிலைவரம். 

of a planet, இரகரோக்கு, கிரகநிலை. 
Six, a. ஆராவதான, ஆரும். 

of each, or by sixes, அவ்வாறு, அவ் 

வாராய், அருராய். 
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Six'fold, a. அறுமடங்கான.. 
Six'score, 8. ஆறிருபது; SIPEG 
casei 

Six’teen, s. ogi சோடசம். 

Six'teenth, a. பதினாறும். 
Sixth, a. ஆறாம், ஆராவதான. 

Sixth'ly, adv. ஆரறுவதாய். 
Six'ti-eth, a. அறுபதாம். 
Six'ty, s. அறுபது, திறிவிம்சதி. 
Siz’a-ble, a. பெருமையான, அளவான, 

மட்டான, தக்க. 
Size, 5. அளவு, பிரமாணம், மட்டு, பரு 

ப்பம், பருமை. 
as glue, பிசின், பசை, ஒட். 

Size, v. a. அளவின்படி நிரைத்தல். 
to paste, பசையிடுதல், பிசன்பூசுதல். 

Siz'i-ness, s. பசைத்தன்மை. 
Siz'y, a. பசையான, பிசனுக்குரிய. 
Skain, s. sரற்சுருள், தூற்கழி. 

Skate, s. தொடுதோற்கழ்வைக்குமிருப் 
yale. 

Skate, v.n. aps Cun sev. 
| Shot@tos; 8. உடல்முழுவெலம்பு, கங் 

காளம், ரெட்டை. 
as outlines, ஆசிருதி, அச்சு, போக் 

கு, மாதிரி, காரியக்குறிப்பு. 

Skeptic, s. சந்தேகவாதி, நிரீச்சுரன். 

Skep'ti-cism, s. நிரீச்சுரவாதம். 

Site, s. இடம், தலம், தானம், நிலையம், | Sketch, 5. குறி, குறிப்பு, மாதிரி, காரி 

யக்குறிப்பு, பொழிப்பு. 
as narrative, பிரயந்தம், சரித்திரம், 

திரமெழுதுதல், படம்லரைதல், மாதி 

ரிகுறித்தல், குறிப்புப்பண்ணுதவ். 
Skew, adv. வாங்கலாய், சத்தாராய், கோ 

ணலாய், ேரில்லாமையாய். 

Skew'er, 5. சலாகை, ஏறுசலாகை, நா 

INF WD, இறைச்செடஞ்சலாகை. 

Skew'er, v..a. தைத்தல், குற்றுதல், ௧ 
டாவுதல், ஏற்றுதல். 

Skiff, s. வள்ளம், தோணி, 
பம், ஒருமரத்தோணி. 

Skill, s. சரதுரியம், சாமர்த்தியம், பயிற் 

A, அவதானம், கெட்டித்தனம். 

Skill’ed, சாமர்த்தியமுள்ள, சாதாரி 

Skillful, : யமுள்ள, சமர்த்துள்ள. 

செப்பம், ஓ 
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person, அப்பியாச, சாதனைக்காரன், 
நிபுணன், கூரியன். 
physician, அப்பியாசவைத்தியன், § 
ர்க்கவைத்தியன். 

Skill'ful-ly, 
தாய், கெட்டியாய், விபரீதமாய், திற 
மாய், குழ்ச்சமாய், சாமர்த்தியமாய். 

Skill’ful-ness, s. கெ।ட்டித்தனம், Fwis 

அ, சாமர்த்தியம், சூழ்ச்சம், பழக்கம், 
பரீட்சை, பயிற்சி, அட்பம். 
in handicraft, sைச்சித்திரம், கைப்ப 
ழக்கம், கைப்பயிற்சி. 

Skillless, a. சாமர்த்தியமில்லாதக, பயிற் 
சியற்ற, சாதனையில்லாத. 

Skillet, s. கைபிடிக்குண்டிகை. 
Skim, s. ஆடை, அரை, எடு. 
Skim, 0. 4. ஆடையெடுத்தல், அரைவா 

ங்குதல். 
in reading, &c., மேலோட்டமாய் 
வாசித்தல், பருமட்டாய்வாசித்தல். 
off, கதுவுதல், False. 
as a thrown stone, கத்துதல். 

Skimmer, s. ஆடையள்ளுமகப்பை. 

Skim'-milk, s. ஆடையெடுத்தபால். 
Skim'mings, s. (pl.) எடுக்கப்பட்ட ஆ 
டைமுதலியன. 

Skin, 8. தோல், சருமம், உறி, பொருக் 

Gy புறணி. 
Skin, v. a. தோலுரித்தல், தோல்வைத்த 

| Skull, s. sலையோடு, மண்டை, கபாலம். 
| Skull-cap, s. குல்லா, தொப்பி. 

ல், கருந்தமழும்பிதெல். 
thick, தேோரற்கனமான. 
inner skin round nuts, seeds, &c., 

சவ்வு, தவிடு, கயர். 

to become skinned off, உரிதல், தோ 
லுரிதல், பொருக்கெழும்பல். 

Skin, v. ௩. தோலுரிதல், உரிதல், பொ 

ருக்குவெடித்தல். 
Skin’-deep, a. தோல்மட்டான, ஆழம 

ற்ற. 
Skin'flint, s. உலோபி, மகாபிசுனி. 

Skinned, a. தோலுள்ள, தோல்வைத்த. 
as flayed, தோலுரிக்கப்பட்ட. 

Skin'ner, s. தொலுரிப்போன், தோல்வி 
wires mi. 

Skin'ni-ness, s. தோலுடைமை. 

Skinny, a. தோலுள்ள,.தசையில்லாத. 

Skip, 3. குதி, தத்து, பாய்ச்சல், அள்ளு. 
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Skip, v. தள்ளுதல், சத்துதல்; குதித்தல், 
பாய்தல். 
in reading or copying a book, sள்ளை 
Al Ase, இடைவிட்டெழுதுதல். 
or leap over, தாண்டல், கடத்தல், 
வாவுதல், பாய்சல். 

| Skip'jack, 8. லீம்பன், பிலுக்கன், அற் 
பபவுஷன், பொக்கிலி. 

Skipper, s. sப்பற்காரன், கப்பற்றலை 
வன், மீகாமன், மாலுமி 

Skirmish, s. Cust, யுத்தம், சண்டை,' 
ஆயோதனம். 

Skirmish, v.n. சண்டைபிடித்தல், யுத் 
தஞ்செய்தல், போர்பண்ணாதல். 

Skirm'ish-er, s. சண்டைக்காரன். 

Skirt, 8. புபமைவையின்னும், அருகு. 
as petticoat, பாவாடை, மாதருள்ளு 
டை, மகளீருள்ளுபெ்பு. 

Skirt, v. a. ஓரங்கட்டெல், எல்லைபோ 

டுதல், வளைதல், குழ்தல். 
Skit'tish, a. வெருண்ட, கூச்சமான, நி 

லையற்ற, இளநெஞ்சள்ள. 
Skit'tish-ly, adv. வெருட்சியாய், கூச்ச 

மாய், ஈாணமாய், ம்ருளாய். 
Skit'tish-ness, s. வெருட்சி, கூச்சம், ம 

ருள்; நிலையின்மை. 
Skreen, s. (see Screen.) மறைவு, 

| Skulk, v. 2. sழுவுதல், அழுவுதல். 

Skulk’er, 8. sழு—ி, அழுந்தி. 

Skulk'ing,a. பதுக்கமுள்ள,பஅுங்குதிற. 

Skunk, s. அர்க்கந்தமுள்ளஓர்மிருகம். 
Sky, 5. வானம், ஆகாயம், விண், அந்த 

ரம், விசும்பு, வெளி. 
clear, படிகவானம், சத்தாகாயம், தெ 
ளிந்தவானம். 

Sky'-col-or, s. ஆகரயவன்னம், நீலநிறம். 
Sky'-cél-or-ed, a. sலவன்னமான. 
Sky'ey, a. ஆகாயம்போன்ற. 
Sky'-lérk, 5. வானம்பாடி. 
Skylight, s. மெற்சாளரம், பித்திகைப் 
பலகணி 

Sky’-rock-et, 8. ஆகாயவாணம். 

Slab, 8. பலகை, யுறப்பலகை, புறவெ 
ட்டப்பலமை. 
as slop, தப்புத்தண்ணீர். 
of stone, sற்பலகை, கற்றகடு, 
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Slab’ber, v. சாற்றுவாய்வடிதல், வாய்நீ 
ர்வடித்தல், கொவொய்வடிதல். 

Slab'ber-er, s. zரற்றுவாய்வடிக்கிறவன். 
Slab'by, a. சரற்றுவாய்வடிக்கநெ, ஈமு 

ள்ள, பிசுபிசுப்பான. 
Slack, கம் அவிழ்த் 

v. a. . Md ety 
Slack’en, தல், அகைத்தல், இள 

க்குதல், தணித்தல். 
lime, நீறுபூப்பித்தல், மீற்றுதல், சுண் 
ணமாக்கல், பஸ்மமாக்கல். 

to become slacked as lime, பூத்தல், 

புட்பித்தல், நீறுதல். 
Slack, : ரெகிழ்தல், அவிழ்தல், 

v. n. 
Slack’en, தளர்தல், அகைதல்,இ 

ளகுதல், தணிதல். 
as a rope, சோர்தல், தொய்தல், தளர் 
தல், அகைதல். 

Slack, a. தளர்ந்த,இளக்கமான, நெகிழ்ந் 
த, அவிழ்ந்த, சோர்வுள்ள ,தணிவுள்ள. 
water, ஏற்றம்வற்றமின்மை. 
as inactive, சோம்பலான, மந்தமான. 

Slack'ly, adv. Sகைவாய், அகைய,தொ 
ய்ய, இளக, சோர்வாய். 

Slack’ness, s. தளர்வு, தளர்ச்சி, நெதிழ் 
வு, இளக்கம், சோர்வு, அகைவு. 

Slag, ௧. ட்டம், களிம்பு, weer. 
Slaie, s. நெசவச்சு. 

Slake, v.a.தணித்தல்,ஆற்றுதல் ,£ர்த்தல். 
lime, சீறுபுட்பிக்கநீர்தெளித்தல். 
thirst, தாகந்திர்த்தல். 

Slam, s. படாரிடுகை. 

Slam, v. a. படாரிடலவிடுதல், இட்ிரென 
விடுதல், படாரெனஅடித்தல். 

Slander, 3 புறங்கூற்று, அலர்தூற்று, 
அபவாதம், அவதூறு, கோள். 

Slander, v. a. பழிகாற்றுதல், கோட் 

சொல்லுதல், கோள்மூட்கெல், அலர் 

அற்றுதல். 
Slan'der-er, 8. குறளைக்காரன், கோட் 

சொல்லி, கோட்காரன், பின்புறணி 

க்காரன், கூட்டுக் டுவோன். 

Slan'der-ous, a. கொட்சொல்லுறெ, ப 

ழிகூறுறெ, youn mp. 
Slan'der-ous-ly, adv. அப$ர்த்தியாய், ப 

ழிஅற்றாய், புறங்கூற்றாய். 
Slan’der-ous-ness, 5. கோள்மூட்டுந்தன் 

மை. 
Slang, 5. கொச்சைப்பேசசு. 
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Slant, qi ப் ஒருக்கணிப்பு, 
Slint’ing, ஒருச்சரிப்பு, சரிவு, ஓ 

ராயம், சாய்வு. 
in language, வன்சொல், சுடுசொல், 
பழிப்புரை, நிந்தனைவாக்கு. 

Slint, v. a. சரித்தல், சாய்த்தல். % 
in writing, சரய்த்தெழுதுதல். 

lint, v. ௩. சரிதல், சாய்தல். 
as a wall, tree, &c., ready to fall, #7 
யுதல், சரிதல், சாடுதல். 

Slant, a. சரிந்த, சாய்ந்த. 
Siduting-ly, nil prune ஒருச்சாய் 
Slint'ly, த்து, ஒருச்சரிவு. 

Slap, 5. அறை, அடி. 
Slap, v. 4. அறைதல், அடித்தல். 
Slap, adv. சடுதியாய், கதியாய். 
Slap'dash, adv. (vulg.) <sமாய், ஒருமி 

க்க, ஒருபந்தமாய். 
Slash, s. லம், பிளவு. 

Slash, ». a. Sலங்ஜலலமாய்கடறுதல், ல 
ங்லேமாய்வெட்டுதல். 

Slat, 8. சட்டம், canes, வரிச்சு, பி 

ளாச்சு, பாய்ச்ச. 
Slate, s. கற்பலகை, ஓர்வகைக்கல். 

pencil, கற்றூரியக்கோல். 
Slate, v. a. கற்பலகையால்வேய்தல். 

in hunting, உச்சுக்காட்டெதல். 
Slat'ter, v. ௩. துப்பீனமாய்ப்பரிமாறு 

தல், குதனைக்கேடாய்ப்பேசுதல், ௪ 
ழுங்கலாயுடதெதல், அமானமாய்பரிமா 
அதல், அராசாரமாய்கடத்தல். 

Slat'tern, s. அப்புக்கெட்டவள், பாசா 
ங்கற்றவள், பாங்கற்றவள். 

Slat’tern-ly, adv. அப்புக்கேடாய், ge 
தீதமாய், அவபாங்காய்.. 

Slat'y, a. கற்பலகைபோன்ற . 
Slaugh’ter, s. கொலை, வதை, விநாசம், 

மாரணம், சங்காரம். 
Slaugh'ter, ». a. கொலைசெய்தல், கொ 

ல்லுதல், சங்கரித்தல், பிரகரித்தல்,௮ 

டித்தல், அழித்தல். 
Slaugh’ter-er, s. கொலைகாரன், நாசம்ப 
ண்ணவோன, சங்கரிப்போன். 

Slaugh’ter-house, s. Sகொலைச்சாலை, 
கொலைக்களம். 

Slaugh’ter-ous, a. கெரலையுள்ள. 
Slave, s. அடிமை, சிறை, தொழும்பன். 

driver, ஆளோட்டி, வியவன். 
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Slave, on. அடிமைவேலைசெய்தல்,, ஊ | 
ழியஞ்செய்தல், தொண்டுசெய்தல். 

Slav'er, s. Aசறைகளையேற்றிக்சொண்டு 
போகுங்கப்பல். 

Slav'er, s. வாயூற்று, ad pbs, வாய்ஈீர். 
Slav'er, von. வாய்மீர்வடிதல், கடைவா 

ய்வடிதல், சாற்றுவாய்வடிதல். 
Slav'er-er, s. சாற்றுவாயூற்றி, 
lav'er-y, 8. சிறையிருப்பு, அடிமைத்த 

னம், சிறைச்சாலை. 
Slave'-trade, s. Aறைவத்தகம், சிறைவி 

யாபாரம், மனுவத்தகம். 
lavish, a. எளிய, தீழ்ப்பான, ம்மை 

யான, அடிமைத்தனமான. 
Slav'ish-ly, adv. தீழ்ப்பாய், கீழ்மையா 

ய், அடிமையாய். 
Slav'ish-ness, 8. எளிமை, தழ்ப்பு, ம் 

மை, அணிவதை 
Slay, v. a. கொல்லுதல், வதைத்தல். 
Slay’er, s. கொலைகாரன், காதகன். 
Sleave, s. சக்குப்பட்ட அற்கழி. 
Sleave, v. a. நரற்சிக்கெடுத்தல். 
Sleav'ed, a. sதற்கப்படாத. 
Sléaz’ Fy கவணியான, சல்லாவான, 
Sleez'y, . a, ¢ சீவலான. 
Sled, s. உறைந்தபனிமேற்செல்லுமிர 

தம், உறைந்தபனிமெல்இரதத்திலேறி 
ப்போகுகை. 

Sled, v. a. விற்பண்டியிற்கொண்டுபோ 
தல். 

Sledge, s. பெருஞ்சுத்தியல், பெருஞ்ச 
ம்மட்டி, கூடம், மத்திகை. 
a kind of sleigh, வlிற்பண்டி, உறைம் 
தீநீர்மேற்செல்லுமிரதம்,சக்கரமில்லா 
தபண்டி. 

Sleek, v. a. அழுத்தம்பண்ணுதல், சொ 
ழுக்கப்பண்ணுதல், புஷ்டியாக்கல், 
தெளிவித்தல், பூரிக்கச்செய்தல், 

Sleek, a. எண்ணெய்வமழுக்குள்ள, கொ 
ழுப்புள்ள, நெய்ப்புள்ள, ஒப்புரவா 
ன, புஷ்டியான. 
tobe sleek, சொழுத்தல், தெளிதல், 

நெய்த்தல், புஷ்டியாதல். 
Sleek’ly, adv. தெளிவாய், புஷ்டியாய், 

பூரிப்பாய், கொழுப்பாய். 
Sleek'ness, 8. நெய்ப்பு, கொழுப்பு. 
Sleep, s. நித்திரை. அயில், உறச்கம், ௫ 
 ஞ்சல், அனந்தல். 
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sound, அசந்தநித்திரை, கடுமித்திரை. 
as death, மாநித்திரை, சாவு; நெடுந் 
அயில், மரணம். 

Sleep, v. n. ரித்திரைகொள்ளுதல், தயி 
ஓதல், உறங்குதல், அஞ்சுதல், பள்ளி 
கொள்ளுதல். 
lightly, பொய்யுறக்கமாதல். 
soundly, அசந்தநித்திரைகொள்ளல். 

Sleep’ er, 8. அயில்வோன், தஞ்சுவோ 
ன், நிச்திரைகொள்வோன். 

in building, விட்டம், உத்திரம், வா 
ரை. 

Sleep'ful, a. Aித்கிரைநிறைந்த. 
Sleep'ful-ness, s. நித்திரைத் தூக்கம். 
Sleep'i-ly, adv. நிச்கிரைத்தூக்கமாய், ஙி 

தீதிரைச்சோம்பாய், மந்தமாய், சோ 
ம்பாய், 

Sleep'i-ness, s. நிச்கிரைக்குணம், தூக் 
கம், உறக்கம், நித்திரைச்சோம்பு. 

Sleep'ing, s. sநங்குகை, நித்திரைசெய் 
கை, அயிலுகை. 
1௦௦ற, சயனவறை, பள்ளிமண்டபம், 
பீனியல். 

Sleep'less, a. கித்திரையில்லாத. 
Sleep’y, a. நித்திரையுள்ள, அூக்கமுள்ள , 

நித்திரைச்சோம்பான. 
Sleet, s. உறைந்தமழை. 
Sleeve, s. சட்டையின் கை. 

button, கைச்சட்டையின்கடைப்பூ 
ட்டு, தெறி. 

Sleigh, 8, சக்கரமில்லாதபண்டி , உறை 
கீதபனிமேற்செல்லுமிரதம், விற்காற் 
பண்டி. 

Sleight, s. Aமdிட்டு, தந்திரம். 
of hand, sைசசித்திரம், கைச்சியிட் 
டு, செப்படி வித்தை, சிமிட்வித்தை. 

Sleight’ful, உபாயமான, தந்திரமா 
Sleight’y, oS : ன, குழ்ச்சமுள்ள. 

Slen'der, a. கொய்ய, சிறு, சள்ளலான, 
அண்ணிய, மெல்லிய, 
abilities, ரொய்யபுத்தி, சறெபுத்தி, 
person, சள்ளலன், ஒஞ்சட்டையன், 
ரோய்ஞ்சலன். 

Slen’der-ly, adv. தண்மையாய், நொய் 
மையாய், ஒஞ்சட்டையாய். 

Slen'der-ness, s. கொய்மை, மெலிவு, ௨ 
ஞுசட்டை. 



SLI 

Sley, s. (see Slaie.) ரெசவச்சு. 
Sley,v. a. தூல் பிரித்தல், நூல்தெரித்தல். 
Slice, 8. அதிர், இறு, கீற்று, பிளவு, பிளா 

ச்சி, சீவல் 
as shovel, spatula, &e., சோழியப் 
பாரை, கனித்திரம். 

Slice, ». ம. றுதல், அரிதல், பிளத்தல், 
திலங்போடுதல். 
off, கதுவுதல், Fase. 

Slide, s. சமனானபாதை, இறச்சம், 
from a mountain, A nena 
அஇடிந்துவிழுவன. 

Slide, 0. a. சரித்தல், தள்ளாதல், வழுக் 
குதல், உந்துதல், சறுக்குதல். 

Slide, v. n. வழுவுதல், நஈழுவுதல், ௪றுக் 
குதல், பொறிதல். 
away, ஈழுவுதல், அழுந்துதல். 
down a precipice, சரிதல், இறங்குத 
ல், வழுக்குதல், வழுவுதல். 

lider, s. சறுக்கிவிழுவோன். 
of an instrument, fீட்டவுங்குறுக்க 
வுந்தக்கது. 

Slid'ing, 5. சறுக்கு, வழுக்கு, இழுக்கு, 
நழுவுகை. 
tule, நீட்டக்குறுக்கத்தக்கஅளவு 
கோல். 

Slight, s. நிக்தை, இகழ்ச்சி, மறதி, Car 
ண்டாவெறுப்பு, பராமுகம், BFL 
டை, அவமதிப்பு. 

Slight, v. a. இகழ்தல், அசட்டைபண் 
ணுதல், அற்பமாயெண்ணுதல், பரா | 
முகம்பண்ணுதல், புறக்கணித்தல். 
as disesteem, Aறைக்கணித்தல், புற 
க்கணித்தல், அவமதித்தல். 

Slight, a. சரவையான, பரும்படியான, 
சொற்பமான, தாழ்ச்சியுள்ள, அற்ப 
மான, நொய்தான, இளப்பமான. 
advantage, சொற்பபலன், தாழ்ந்தப | 
லன், அற்பநயம். 
disregard, அற்பவெறுப்பு, அற்பபுற | 
க்கணிப்பு, சற்பகை. 
internal pain, அற்பவருத்தம். 
loss, அற்பசேதம், சுலோபநட்டம். 
work, சரவைவேலை, 

Slight'er, s. அற்பமாயெண்ணுபவன், 
அசட்டைபண்ணுறெவன். 

Slightly, adv. அற்பமாய், கணிசவீன 
மாய், : 
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 Slight'ness, 8. ரநொய்மை, மெலிவு, Li 
ம்படி, அசட்டை, பராமுகம். 

Slily, adv. தந்திரமாய், உபரயமாய், ௪ 
ரூவாய், எய்ப்பாய். 

Slim, 4. ஒஞசட்டையான, ரொய்மை 
யான, மெல்லிய, பெலனற்ற, தகுதி 
யற்ற, பலனற்ற, 
person, ஒஞ்சட்டையன், ரோய்ஞ்ச 
லானவன், மெவிந்தவன் . 

Slime, s. சேறு, குழைசேறு, சாறு, கு 

ழம்பு, காலாழ். 
in the bowels, £தம், அமம். 

Slim’i-ness, s. குழைவு, சகது, 
பு; சேறு, காலாழ். 

Slim'ness, s. ஒஞ்சட்டை, மெவிவு. 
Slim'y, a. குழைசேறுள்ள, சகதியான, 
© ழங்வின்ன; சேறுள்ள. 
stools, சீதக்கழிச்சல், சீதரோய். 

to be slimy, குழைதல், சேரறாதல். 
Sli'ness, s. தந்திரம், உபாயம், சுளுவு. 
Sling, 8. கவண், குணில். 

in surgery, ஏந்தானம், அஞ்சான். 
Sling, v. a. கவணாலெறிதல், கவண்சுமழ 

ற்றுதல், கவண்வீசுதல். 
in shipping, ஆஞ்சான்கயிறு. 

Sling’er, s. sகவண்காரன். 
Slink, v. a. கரைகன்றுபோடுதல், கரை 

குட்டிபோதெல், சனையழித்தல். 
Slink, v. ௩. பதுங்குதல், அழுந்துதல், HI 

(Paso, பாந்துதசல். 
away, ஒளித்தல், மறைதல், 
as miscarry, Aesையழிதல். 

செதுப் 

, Slink’er, s. அழுந்தி, பதுங்கி, பதுங்க 

லன், பாந்துவோன். 
Slink’ing, a. அழுந்து, பதுங்குறை. 

Slip, s. கறு, கற்று, கண்டம், அண்டு, 
பின்னம், கழிவு. 
of the hand, கைமோசம், சைப்பிச 
கு, கைத்தவறு, கைப்பிழை. 
of land, ஓடை, லேநிலம் 
of paper, as note or நக நறுக்கு > 
22.0, உறுதி, பத்திரம். 
as graft, ஓட்டவைக்குங்களை 
as mistake, மொசம், தவறு, பிசகு. 
knot, சுருக்கு, முடிச்சு, தளை, ௨ரு 
YS iby கண்ணி. 
of the tongue, சொற்பிசகு, சொற்பி. 
ழை, வாய்மோசம், நாத்தப்பு, ஈாவழு, 
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of memory, Sஞாபகத்தப்பு, ஞாபகப் 
பிழை, ஞாபகப்பிசகு. 
of cloth, £லைத்துணி, புடைவைமு 

றி, கிழிமுறி, சேலைத்துண்டு, 
் Slip, v. a. உருவுதல், கழற்றுதல், இழம் 

அவிகெல், அகற்றல், தப்பவிடுதல். 
to miscarry, கருவழிதல். 
to slip on, சளரவுடுத்தல், உடைதொ 
0550, நெடிழவுடுத்தல். 

Slip, v.n. வழுக்குதல், சறுக்குதல், வ 

ழுவுதல், தவறுதல், இழுபடுதல். 
to forget, மறத்தல், நினைவழிதல். 
away slily, ஒளித்தல், கழன்றுவிடுதல், 

ஈழுவுதல், தப்புதல், விலகுதல். 
back, பிசகுதல், பின்ணிடுதல், பின். 
வாங்குதல், பின்னிடைதல். 
down, சரிந்துவிழுதல், வழுவிவிழு 
தல், அகைந்துவிழுதல். 
out of hand, sைபறிதல், கைநெதிழ் 
தல், கைசோர்தல. 
off, as birds, &c., பறத்தல், ச் 

தல், பறிதல். 
off, as clothes, சேர்தல், கெடுத்தல், 
வழுவுதல், உரிதல்; அகைதல். 

through, அழுவுதல்; ஈழுவுதல், ஒழு 
குதல், வடிதல், 
as time, கழிதல், செல்லுதல். 
as miscarry, கருவழிதல், சினைகரை 
தல், கரைகன்றுபோடல். 

Slip'per, 8. 
பாப்பாச்சி, சோடு. 

Slip'per-ed, a. பரப்பரச்ிபெண்ட, சோ 
டிட்ட. 

Slip’ per-i-ly, adv. அழுத்தமாய், வழுக்க 
லாய், நழுக்கமாய். 

Slip'per-i-ness, 8. வழுக்கல், கழுவல், 

அழுவல், இழுக்கம், அழுத்தம். 
as uncertainty, Aoையின்மை, சலன 
ம், உறுதியின்மை, திரயமின்மை. 

Slip'per-y, 4. வழுக்கலான, 'சறுச்கலா 
ன, கழுவுற, வழுவுநறெ. 
person, ஈழுவி, பிடிகொடாதவன், நி 
லையற்றவன், நிதானயிலி. 

Slip’shod, a. செருப்புக்கொழுவின, 
தொடுிதோலிட்ட. 

Slit, s. Gay, பிளவு, பிளப்பு, Saw. 
Slit, v. a. பிளத்தல், iss, ஜலம் 

போடுதல், நறுதல். 
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Slit'ter, s. யபிரய்போன்; இிழிப்பவன். 
Slit'ting-mill, s. Je வ படுத்துமியந்திரம், 
Sliver, s. சாய், சறாம்பு, செறும்பு. 
Sliver, v. a. பிளத்தல், இழித்தல், றா 

ம்புதல், சலும்பலாக்கல். 
Sloat, s. Aளாம்பு, சட்டம். 
Slob’ber, v. (see Slabber and Slaver.) ea 

த்றுவாயூற்றுதல், வாய்ரீர்வடித்தல். 
Sloop, 8. சிறுகப்பல், ஒருபாய்மரக்கப் 

பல். 
Slop, s. ஊற்றுண்டமீர், கலங்கனீர், ௪ 

வையற்றகஞ்௫ச, 

Slop, 1. a. ஆவலாய்க்குடித்தல். 
Slope, s. இறக்கம், ஒருச்சரிவு, .ஒருச் 

சாய்வு, சரிவு, ஓராயம். 
roof, கூரை, தாழ்வாரம், இறப்பு. 
of a mountain, hill, &c., மலைச்சார் 
வு; இறக்கம், சாரல். 
of a verandah, சாயப்பு. 

Slope, v. a. சரித்தல், சாய்த்தல், இறக் 

குதல். 
Slope, v. n. ஒருச்சரிதல், சரிதல், தாழ் 

தல். 
Slope, a. சரிந்த, சாய்ந்த. 
Slope'ness, s. சாய்வு, சரிவு. 
Slope'wise, சாய்ப்பாய், சரிவா 
Slop'ing-ly, a He ஒருச்சாய்த்து. 
Sloppy; a. ஈரிப்பான, செதுப்பான, ஈ 

ரமான, நனைந்த, 

Slot, s. sகதவடைக்குந்தாழ். 
of a deer, மானடி ச்சுவடு. 

Sloth, s. சோம்பு, சோம்பறை, தியிர், 
மந்தம், அ௪தி. 
the animal, தேய்வரங்கு. 

Sloth’ful, a. சோம்பான, தியிர்த்த, மந் 
தமுள்ள. 

Sloth’ful-ly, adv. சோம்பாய், அசதியா 
ய், மந்தமாய், திமிராய். 

Sloth’ful-ness, s. சேொோம்பறை, மந்தம், 
திமிர், சோம்பு. 

‘Slouch, s. தலைகவிழ்ந்தாடிகடக்கை, 
Slouch, ». ழ்க்கண்ணாய்ப்பார்த்துடட 

த்தல், சழுங்கலாயணிதல், தளருடை 

யுடத்தல். 
Slough, s. (see Slow.) சேற்றுத்தரை, 

செதுப்புநிலம், சவர்த்தரை. 
Slough, s. (pro. Sluff.) பரம்புச்சட் 

டை, HFM. 
Wat 
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Slough, v. n. span, உரிதல், உடைமர் 

அவிழுதல், ஒடிந்துவிழுதல். 
Slough’y, a. ஓடிர்துவிமுகிற, உடைக் 
அவிழுறெ, 

Slov’en, 8. குதனைக்கெட்டவன், அப்பு 
க்கெட்டவன், அயோக்கியன். 

Slov’en-li-ness, s. அலங்கோலம், குதனை 
க்கேடு, புனிதக்கேடு, அப்புக்கேடு. 

Slév'en-ly, a. அவலட்சணமான, குத 

னங்கெட்ட, அப்புக்கெட்ட. 
to be slovenly, அப்புக்கேடாய்ப்பரி 
மாறுதல், குதனககேடாய்நஈடத்தல். 

Slov'en-ly, adv. அப்புக்கேடாய். 
Slow, a. மந்தமான, பதவிய, தாமதமா 

ன, அங்கலான, சோய்புள்ள. 
pace, சோம்புகடை, மந்தநடை. 
man, இமிரன், பதவியன், சோம்பன். 
woman, சோம்பி, சோம்பற்காரி. 

Slow'ly, adv. மெல்லென, பதமையாய், 
பைய, மெல்லமெல்ல. 

Slow'ness, 8. மந்தம், பதமை, தாமதம், 
அமைதி, அமைச்சல். 

Slub’ber, ». a. சோம்பாய்ச்செய்தல், ம 
ந்தமாய்ச்செய்தல். 

Sludge, s. செதுப்பு, சேறு. 
Slie, v. a. ஆட்தெல், உழற்றுதல், திரு 

ப்புதல், திருக்குதல். 
Slug, s. சோம்பன். 

for a gun, அப்பாக்கிவாயடைக்குங் 
குச்சு, அடைப்பு. 

Slug’gard, s. சோம்பன், மந்தன். 
Slug'gard, a. சோம்புள்ள, தூங்கலான. 
Slug'gish, a. சோம்பலான, தாமதமுள் 

OT, தூங்கலான, ௮௪சமந்தமுள்ள. 
Slug'gish-ly, adv. சோம்பலாய், அங்க 

லாய், சோம்பாய். 
Slug’ gish-ness, 8. சோம்பல், சோம்பு, 

தூக்கம், அசமந்தம். 
of system, இமிர், இமிர்ப்பு, மர்தம். 

Sluice; 8. மதகு, நீர்க்கால், மடை முகம், 
ENS SM DL, கால்வாய். 
the gate to, தளம்பு, நீரடைக்குங்கத 

வு, ஒ, HMEM. 
Sluice, v. a. மதகுவழியாய்ரீர்ப்பாய்ச்சு 

தல், Crm ee. 
Slii’cy, a. மதகுவழியாய்ப்பாய்கிற. 
Slumber, s. நித்திரை, உறக்கம், தூக்க 

ம, அயில். 
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Slum’ber, v.n. நித்திரைசெய்தல், தூங் 
குதல், உறங்குதல், அயிலுதல், அஞ் 
FEN, அனந்தல்கொள்ளல். 

Slum’ber-er, 8. தூக்கமுள்ளவன், சோ 
ம்பன், நித்திரைகாயன். 

Slum’ber-ous, அக்கமுள்ள; நித்தி 
Slum'ber-y, : ரைக்குணமுள்ள. 
Slump, v. ௩. புதைதல், ஆழ்தல் , தாழுதல். 
Slur, s. கறை, இழுக்கு, நிக்தை. 

in music, தொடர்ச்சிக்குறி. 
Slur, v. க. கறைப்படுத்தல், நிர்தைப்ப 

டுத்தல், அவ காறுபடுத்தல், 
pass lightly, sடத்துதல். 

Slush, ௯ குழம்பு; கூழ், சாக்கடை. 
Slut, 8. குதனைக்கெட்டவள், தப்புச் 

கெட்டவள், சீர்கேடி. 
Slut’ter-y, s. அப்புக்கேடு, குதனைக்கே 

டு, ஒழுங்கனம், சீர்கேடு, 
Slut’tish, a. குதனைகெட்ட , அழுக்கான. 

looking, அப்புக்கெட்டகோலம், ஈ 
னக்கோலம், சீர்கேடு, 
to be sluttish, துப்புக்கேடாய்ப்பரி 
மாறுதல், £ர்கேடாய்நடத்தல். 

Slut'tish-ly, adv. குதனைக்கேடாய், அப் 
புக்கேடாய், சீர்சேடாய். 

Slut'tish-ness, 5. குதனக்கேடு, அமுக்கு 
த்தனம், அப்புக்கேடு. 

Sly, a. தந்திரமுள்ள ; உபரயமான, ௪தி 
யான, கூதுள்ள. 
fellow, தந்திரி, நழுவி, சுழுவன். 
remark, தந்திரப்பேச்சு,கூட வாசகம். 

Sly'ly, adv, தர்திரமாய், உபாயமாய், 
Sly'ness, 8. (see Sliness.) szவடம், வி 

னையம், உபாயம், கபடம், 
Smack, s. sாக்கடிப்பு, உதட்டிப்பு. 

of a whip, சவுக்குச்சத்தம், வெடி... 
as kiss with a noise, முத்தம். 
as small vessel, தோணி. 

Smack, v. a. sாக்க டித்தல், முத்தமிடுதல். 
as a whip, &c., கொடுக்கிடுதல், வெ 
ஓத்தல், படாரிதெல். 

Small, s. றியது, மெல்லியது. . 
Small, a. அற்பமான, று, ஞ்சலொன. 

craft, சறுமரக்கலம், 
object, gun, அணுக்கம், சொற்ப 
காரியம், கிஞ்சிற்காரியம். 
quantities, Aoலறை, சறுத்தொசை 
கள. 
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to be small, sதணுகுதல், «Can ss 
ல், சிறுத்தல். 

Small'ness, s. சிறுமை, இலேசு, சொற் 
பம், துண்மை, ரொய்மை. 

Small'-pox, s. வைசுரி, குருரோய். 
Smalt, s. Fீலக்கண்ணாடி. 
Smart, s. விரகன், கூரியன். 

as pain, குற்று, எரிவு, உளைவு, கடுப் 
பு; Cera, வலிப்பு, கொதி, 
as affliction, உபத்திரவம், மனரோ, 
மனவேதனை, இலேசம். 

Smart, ம. ௩. அழலுதல், உறைத்தல், ௪ 
ள்ளிதெல், நோதல், கார்த்தல், கடுத் 
தல், விதனப்படுத்தல். 

as the eyes, sண்கரித்தல், கண்ணெ 

ASV, அழலதல். 
Smart, a. கூர்மையான, உறைக்கத்தக் 

க, புத்தியுள்ள. 
as clever, தெளிந்தபுத்தியுள்ள. 
as brisk, விரைவான, விரகான. 
dress, அலங்காரவுடை. 

Smirt'ing,s. அழற்சி, உறைப்பு, எரிவு, 

AP HOR. 
as with a nettle, சுணைப்பு, கரிப்பு. 

Smirt'ly, adv. உறைப்பாய், திறமாய், 
கூர்மையாய், விரைவாய். 

Smart'ness, s. உறைப்பு, கரிப்பு, கூர் 
மை, விவேகம், சுறுசுறுப்பு. 

Smash, v. a. ரெரித்தல், நொறுக்குதல், 
தகர்த்தல், மரித்தல். 

to be smashed, நெரிதல், சன்னாபின் 
னப்படுதல், தகர்தல். 

Smat’'ter, மூலபாடம், பரும்ப 

Smat’ter-ing, க்கும்; சிற்ற 
Da, அற்பகல்வி, வாலபோதம், அற் 
பகலாப்பியாசம். 

Smat'ter, v.n. பசப்புதல், அலப்புதல். 
Smat'ter-er, s. Aற்பறிஞன், சொற்பறி 

வுடையவன், கிஞ்சிஞ்ஞன். 

Smear, 8. பூச்சு, நெய், தயிலம். 
Smear, v. a. பூசுதல், தமழுக்கிடுதல், மெ 
GS, தயிலயிடுதல். 
a floor, தரைமெழுகுதல். 

with unguents, தயிலம்பூசுதல், தயில | 
மிடுதல், நிணமிடுதல். 

Sméar'y, a. ஒட்டுதிற, பசைப்பான. 
Smell, s. மணம், கந்தம், நாற்றம், 

a bad smell, தர்க்கந்தம். 
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bad smell of butter, ghee, &c., ( 
டை, பாண்டல், காற்றம், மொச்சை. 
a good smell, sற்கந்தம், வாசனை, & 
கந்தம், நறுமணம். 

of something burnt, திய்ந்தமணம், சு 
ண்டல்மணம், கருநகனமணம். 
of a living being, Aணி, மணம். 
musty, பாண்டல், ஊசல். 

Smell, v. a. மணக்குதல், மோத்தல், 
மோப்பம்பிடித்தல். 
a flower, &c., முகருதல், மோத்தல். 
to snuff dust or powder, உறிஞ்சுத 
ல், மோத்தல். 

to smell a rat, worn ssa, அரு 
ப்பிடிச்தல், அசாத்தியப்படுதெல். 

Smell, v.n. கமழ்தல், கந்தித்தல், மணத் 
தல், பறிமளித்தல். 

Smelling, s. மோப்பம், மணம்பிடிக்கை. 
Smelt, s. ஒருவகைமீன். 
Smelt, v. a. கலப்பானலோகங்களையுரு 

க்குதல், அறவைத்தல். 
Smelter, s. sகலப்பானலோகங்களைப்பு 

டமிடுவோன், களங்கறுப்போன். 
Smerk, 8. ஈன்முகங்காட்டுகை, இன் 

சொற்கூறுகை. 
Smerk, v.n. நகெசங்காட்டெதல், Coeur 

யிருத்தல், அன்புகாட்டல். 
Smerk, கூர்மையான, விரகுள்ள, 
Smerk'y, ~ { சாக்ரெதையான. 
Smile, 8. புன்சிரிப்பு, புன்முறுவல், பு 
ன்னகை, குறஞ்சிரிப்பு, குறுநகை. 

Smile, v. n. புன்னகைகொள்ளுதல், ம 
ந்தகாசங்கொள்ளுதல். 

Smiling, a. Aரிப்புள்ள, புன்னகையா 
ன, புன்முறுவலான. 

face, Aரித்தமுகம், மலர்ந்தமுகம், செ 
நீதளிப்பானமுகம். 

Smil’ing-ly, adv. செந்தளிப்பாய். 
Smirk, v. n. (see Smerk.) Asse, பி 

ரசன்னமுகமாயிருத்தல். 
Smite, v. a. அடித்தல், அறைதல், மோ 

அதல், மொத்துதல்., 
to blast, திய்த்துப்போடெல், கருக்கு 
தல், ஊறுபடுத்தல். 

to kill, கொல்லுதல், வதைத்தல். 
with the tongue, சபித்தல், திட்தெல். 

Smith, s. கம்மாளன், கம்மியன், aad 
னைஞன. 
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black, கொல்லன்; கருமான். 
forge of a, உலைக்களம், கொல்லுலை. 
gold or silver, தட்டான், பொற்கொ 
ல்லன். 

Smith’crift, s. sம்மியம், கம்மத்தொழி 
ல், கம்மாளத்தொழில். 

Smith'er-y, கம்மியம், கம்மம், அக் 
Smith’y, aida: கொல்வேலை, 

கம்மாலை. 

Smit'tle, v. a. தொறந்றவைத்தல், தீண்டு 

தல்; பற்றவைத்தல். 
Smock'-fac-ed, a. பெண்முகமுள்ள, 

வெளிறினமுகமுள்ள. 
Smock'-frock, s. அழுக்குத்தாங்கி, Ca 

லை செய்யும்போதணியும் மேற்போர் 
வை, வேலைப்புடைவை. 

Smoke, 8. புகை, ஆவி, grid. 
Smoke, v.a. புகைப்பித்தல், புகைக்க 

ட்தெல், புகைநூட்டுதல், புகைபோடு 
தல், புகையிடுதல். 
a hooka, குகுடாக்குடித்தல். 
tobacco, புகைகுடித்தல். 

to be smoked as food, புகைப்படுத 

ல, புகைபிடித்தல், புகைச்குழ்தல். 
Smoke, ». n. புகைதல், எரிதல். 

as hot food, ஆவிபறிதல். 
pillars of, புகைப்படலம், தூமஸ்தம் 
பம், புகைமொய்ப்பு. 

Smok’er, 5. புகைகுடிக்றெவன். 
Smok'i-ly, adv. புகைநிறைந்ததாய், பு 

கையூட்டப்பட்டதாய். 
Smok’ing, s. புகைக்கை, புகைப்பு. 

tobacco, புகைக்கு டி, புகையிலைக் 

குடி. 
Smok'y, a. புகைக்கிற, ஆவிபறக்கிற, பு 
கைபோன்ற. 
as soiled, புகைபிடித்த, 

Smooth, s. அழுத்தம். 
Smooth, v. a. usage, ஒப்பமிதெல், 

ஒத்தசெப்பம்பண்ணுதல், அழுத்துத 
ல், மிருதுவாக்கல், 
by planing, Fase, செதுக்குதல்,, 
clothes, சங்காடுதல், அழுத்துதல்.. 

off, அழுத்தம்பண்ணுதல். 

a ploughed field, பரம்படித்தல், நிர 
வுபலகையிடுதல். / 

Smooth, a. அழுத்தமான, ஒப்பமான; 
Qu sre, சமமான. 
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faced, ஈன்முகமுள்ள, தாராளமுகமு 
ள்ள, செந்தளித்தமுகமுள்ள. 
as level, ஒப்புரவுள்ள, செம்மையா 
ன, செவ்வையான, திருத்தமான. 
as slimy,செதுசெதுப்புள்ள, ஈழுரொ 
ழுப்புள்ள, அசும்புள்ள. 

Smooth'ly, adv. செப்பமாய், ஒப்புரவா 
ய், ஒத்தசெப்பமாய்.. 

Smooth'ness, s. அழுத்தம், ஒப்பம், செ 
ப்பம், ஒப்புரவு, மெருகு ; இன்சொல், 
உபசாரவசனம், மதுரவசனம். 

Smoth'er, 8. seer, பூதூளி, தூளிப்ப 
டலம், மண்மாரி. 

Smoth’er, v. a. மூச்சடைக்கப்பண்ணு 
தல், திக்குமுக்கடைக்கப்பண்ணுதல். 
to be smothered, தக்குமுக்குப்படு 
தல், திக்குமுக்கடைத்தல். 

Smoul'der, v. n. வேகுதல் , அனலுதல். 
Smoul'der-ing, a. cargy@o, அனலுகி 

ற, கொதிக்க. 
Smug, a. நேற்றியான, சிறப்பான. 
Smug’gle, v. a. கள்ளச்சரக்கேற்றுதல், 

கள்ளச்சரக்குப்பறித்தல். 

goods, கள்ளச்சரக்கு,கள்ளச்சாமான். 
Smug’ gler, s. கள்ளச்சரக்கேற்றுநெறவ 

ன், கள்ளச்சரக்குப்பறிக்றெவன். 
Smug’gling, s. கள்ளச்சரக்கேற்றியிறக் 

குகை, 
Smut, 8. பூஞ்சணம், ஒட்டடை, புகை 

யுறை, தானியக்கருக்கல். | 
obscene language, அசப்பியம், தூ 
ஷணபாஷிதம். 

Smut, 0. ௩. பூஞ்சணம்பிடித்தல், ஒட்ட 
டைபிடித்தல், பூஞ்சுகட்டசெல். 

Smutch, v. a. புகையூட்டெல், 
Smut'ti-ly, adv. பூஞ்சுள்ளதனமையாய், 

கருமையாய், ஒட்டடையாய். 
scurrilously, ஏசப் பியமாய். 

Smut'ti-ness, 8. பூஞ்சுள்ளதன்மை, கரு 
மையுள்ளது, இல்ன னன 
சப்பியம். 

Smut’ty, a. ஒட்டடைபுரண்ட; பூஞ்சு 
கட்டின, தீழ்ப்பான, அசப்பிய. 

. Snack, ௧. பங்கு, பாகம். 
to go snacks, உடந்தையாதல். 

as food, அற்றைத்இின், ற்றுண்டி.. 
Snaf fle, s. இலகசான், கலினத்தினிரும் 

பு; சுடி வாளம, 
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Snaf ‘fle, v. a. கவினத்தினால்நடத்துதல். 
Snag, s. கவர், கொப்பு. 

tooth, குட்டிப்பல், சிங்கப்பல். 
Snag’ged, 2, த சொறியு 
Snag’ gy, ள்ள, கணுவுள்ள; பலக 

ருவுள்ள, பல்லுள்ள. 
Snail, s. கத்தை, பனிநத்தை, ஊமச்௫ி, 
Snake, 8. பாம்பு, சருப்பம், ௮ரவம், ௨ 

ரகம், புயங்கம், வராளம். 
dance, பாம்பாட்டல். 

dancer, பாம்பாட்டி, குறவன. 
sea, கடற்பாம்பு. 
water, நீர்ப்பாம்பு. | 
in the grass, குளிர்க்துகொல்லி, சி 
னேகசத்துரு, GUL GF. 

Snake'root, s. ஓர்மருத்துவோ். 

Snak'y, a. பாம்புள்ள, பரம்புநிறைந்த, 
பாம்புபோன்ற, கபடமுள்ள. 

Snap, s. வெடி, இடி. 
of thumb and finger, கொ௭, நொடி 
ப்பு, பிதிர். 
of a gun, வெடிச்சத்தம். 
as seizure, sவ்வுகை. 

Snap, v. a. இறுத்தல், ஒடித்தல், படாரி 

டச்செய்தல், முறித்தல், தெறிக்கப்ப 
ண்ணுதல். 
the fingers, asைநரொடித்தல்; சுண்டு 

தல், ரெட்டி முறித்தல். 
Snap, v.n. வெடித்தல், அதைத்தல், தெ 

நித்தல், முறிதல். 
off or asunder, இறுதல், ஒடிதல், தெ 

நித்தல். 
at a bait, கொத்துதல், கவ்வுதல். 

as a dog, &௦., கவ்வுதல், அவ்வுதல். 

with the finger, சுண்டுதல்,தெரித்தல். 

Snap'pish, a. எடுத்தடிமடக்கான, வெ 

டுவெடுப்பான. 
dog, கடிநாய். 

to be snappish, வெடுவெடுத்தல்; ௭ 

ரிதல், விறுவிறுத்தல். 
Snap'pish-ly, adv. வெடுவெடுப்பாய், 

கார்ப்பாய், வெப்பமாய். 

Snap’ pish-ness, 8. epi anise கடு 
கடுப்பு, கார்ப்பு; வெப்பு. 

Snare, 5. கண்ணி, சுருக்கு, தடம. 

Snare, v. a. satan got US) HUBS 5d, அகப் 

படுத்தல், பிழுத்தல். 
Snarl, 5. சக்கு, PREG, மயிர்சசிக்கு, | 
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Snarl, on. உனுமுதல், இரைதல், Yu 

குதல். 
Snérl'er, s. உறுமி, முறுகுகிறவன், 

கோபி, வெடுக்கன். 
Sniarl'ing, a. உறுமுதிற, முறுகுஇற, 
Sniarl'ish, a. எரிவுள்ள, எரிச்சலுள்ள. 

Snar'y, a. கண்ணியுள்ள;, தடம்நிறை 
ந்த. 

Snatch, s. பறிப்பு, இறாஞ்சுகை. 
Snatch, v. a. பறித்தல், பிடுங்குதல், ௧ 

வருதல், அபகரித்தல். 
up as prey, இறுகசுதல், பறித்தல். 
with a twist, Aருகிப்பறித்தல். 

nth, 5. லீச்சரிவாளின் கைபிடி. 
Snéak, 8. அழுந்தி, பதுங்கி, நழுவி. 
Snéak, .n. பதங்குதல், அழுவுதல், ௩ 

முவுதல். 
away, அழும்தித்தப்புதல், ஈழுவியோ 
டுதல், விலகுதல். 

Snéak’er, s. பரானபாத்திரம். 
Snéak'ing, a. பதுக்கமுள்ள, அழுந்து 

ஐ; பதுங்குறெ, ஈழுவுநறெ. 
Sneak'ing-ly, adv. பதுக்கமாய், HOPS 

த, நழுவி, நீசமாய். 
Snéak'ing-ness, §. பதுக்கம், ஈழுவுகை. 

as niggardliness, eer. 
Sneer, 5. கை, நகைப்பு, பரிகாசம், கு 

றளை, கொன்னை, நையாண்டி. 
Sneer, v. a. sகைத்தல், பரிகாசித்தல், 

குறளைபேசுதல், மூக்கைநெறித்தல், 
மூக்கைச்சுழித்தல், நைக்காட்டெல். 

Sneer'er, s. நையாண்டிக்காரன், பரிகா 
சக்கான், நஈகைக்காரன். 

Sneer’ ing-ly, adv. பழிப்பாய், ஈகைப் 
பாய், பரிகாசமாய், பிடியாய். 

Sneeze, 8. அம்மல். 
Sneeze, v.n. அம்முதல். 
Sneez’ing, a. தம்மு, தும்மலுள்ள. 
Snick’er, கிளுகிளென்றசிரித்த 
Snig'ger, = : ல். 
Sniff, 5. உறிஞ்சுகை, பூரகம், மணம்பி 

டிக்கஉறிஞ்சுகை. 
Sniff, v. a. மூக்காலுறிஞ்சுதல், மூச்சு 

ள்ளேவாங்குதல், பூரகம்பண்ணுதல். 
Snip, 5. வெட்டு, கிள்ளு, நறுக்கு. 
Snip, v. a. கத்தில் நறுக்குதல்,கொ 

ய்தல், கிள்ளுதல். 
Snipe, 5. உள்ளானகுருவி கோட்டின். 
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a fool, சுமடன், முழுமகன். 
_ Sniv'el, s. sாசிமலம், மூக்குச்சளி. 

Sniv'el, v. ௩. சணுங்குதல், கரைதல், ௪ 
oF se. 

Sniv'el-ing, a. Raméeqperor, அனுக் 
கமுள்ள, 

Sniv'el-er, s. Aணுங்கி, அழுகுணி. 
Snore, 8. குறட்டை. 
Snore, 0. ௩. குற ட்டையிழுத்தல், குட் 

டைவாங்குதல், குறட்டைவிடதெல். 
Snor'ing, s. குறட்டை குறுகுறுப்பு. 
Snort, v. 2. மூக்குச்£றுதல், மூச்செறி 

தல். 
Snort/ing, 5. Fறுகaை, மூச்செறிசை. 
Snot, s. சளி, ஊளை 
Snot'ty, a. ஊளையான, சளிபிடி த்த. 

dirty, ஈனமான, அழுக்கான, 
Snout, 5. கீண்டமூஞ்ி, நீண்டமாக்கு. 

of a vessel, கோண், மூக்கு. 
Snout, v. a. கோண்வைத்தல். 
Snout'y, a. கோணுள்ள, மூக்குள்ள. 
Snow, 5s. உறைந்தமழை, உறைந்தபணி, 

பணிக்கட்டி,; இமம். 
snowy mountains, இமயமலைகள். 

Snow, v. 1. உறைந்தமழைபெய்தல் , ஆ 
லித்தல், உறை தூறல். 

Snowball, s. உறைந்தபனிக்கட்டி. 
Snow’-drift, s. இமக்கற்றை, இமக்கு 

வியல். 
Snow'-white,4.உறைந்தயனிபேரல்வெ 
ண்மையான, சத்தவெண்மையான. 

Snow'y, 4. உறைந்தபனிபொன்ற, ப 
னிக்கட்டியுள்ள, 

Snub, 8. வாக்குத்தண்டம், கண்டிதம். 
Snub, v. a. கிள்ளுதல், கத்தரித்தல். 

to check, 50550. 
to rebuke, ALAத்தல், வாக்குத்தண் 
டம்பண்ணுதல். 

Snub'-nos-ed, a. தட்டை மூக்குள்ள. 
Snuff, 5. மூக்குத்தூள், ஆக்கிராணப் 

பொடி, நைசியம், காசிப்பொடி., 
of a lamp; candle, &c., Aரியெரிர் 
தசாம்பல். 

Snuff, 0. a. உறிஞ்சுதல், உள்வாங்குத 
ல், பூரித்தல். 
up, காசியாலுறிஞ்சுதல். 
with snuffers, கத்தரித்தல், எரிந்ததி 
ரிவெட்டுதல்., 
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Snuff, 0.௩. மணம்பிடித்தல், மணத்தல், 
at, வெறுத்தல். 

Snuffbox, ௧. பொடிச்செப்பு, பொடிப் 
பரணி, நைசியச்செப்பு. 

Snuf'fers, 8. (pl.) எரிர்ததிரிவெட்டுங் 
கத்திரிகை, திரிவெட்டி. 

Snuf'fle, vn. கGணுகுதல், மூக்குறிஞ் 
FSO, மூக்காற்பேசுதல். 

Snuf'fler, s. கணுகன். 
Snuf'fling, s. குணுகுணுப்பு. 
Snuff tak-er, s. ஆங்னலிய்யெர்ன் 

பொடிபோடுதிறவன். 
Snuffy, a. ஆக் ் தண்ப்க 
Snug, அணைதல், அண்டுதல், ப 
Snug'gle, * ர்க் 
Snug, 4. அடக்கமான, நெருக்கமான, 
அண்ணிதான, செப்பமான. 
as neat, நேற்றியான, றெப்பான. 

Snug'ly, adv. அடக்கமாய், செவ்வை 
யாய், சேமமாய், பேணமாய். 

Snug'ness, 8. அடக்கம், செவ்வை, தி 
றம், செம்பாகம், சேமம், பேணம். 

50, adv. அப்படி, அவ்வண்ணமாய், ௮ 
வ்வாறு, அவ்விதமாய். 
far, அத்தனை அரம், அவ்வளவு தூரம். 
forth, முதலான, முதலிய, ஆதியான. 
much, அவ்வளவு, அம்மட்டு, 
then, ஆனதால், ஆகையால், பின் 

னை, அதனால்; பிறகு. 
that, படி, போல. 
in like manner, அவ்விதமாய். 
strike so as to hurt, Carag, கோ 

கும்படி அடி. 
Soak, v.a. தோய்த்தல், ர்க்க, 

நனைத்தல், HIS SSC. 
up, சுவற்றுதல், உறிஞ்சுதல். 

Sdak, v.n. ஊறுதல், தோய்தல், சவறு 
தல், நனைதல். 
through, பொசிதல், வடிதல், வார் 

So, ஊறிப்பிடித்தல். 
as a pen, &., சவளுதல், சோர்தல், 
வதங்குதல், வாதெல், வசைதல். 
as tiles, இளகுதல், கசிதல், பொரி 
தல், ஈரமாதல், ஊறுதல். 

Soak’er, s. சவற்றுவோன், ஊறவைப் 
போன், தோய்ப்போன். 

Soak’ing, a. <ஊறுஇிற, wer Bm, சிக் 
செ; தோய்தஇிற, 
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rain, மிகுமழை, பெருமழை, சோ 
னை, கனமழை, வலுமமை. 

Soal, s. (see Sole.) தொடுதோலின்கழ் 
த்தோல், அடித்தொடுதோல். 

Soap, s. சவர்க்காரம், 

boiler, சவர்க்காரமுண்டாக்கு வோ 
ன்; சவர்க்காரஞ்செய்வோன். 
stone, சவாக்காரக்கல்., 

Soap, 1.4. சவர்க்காரம்பூசிக்கமுவுதல், 
சவர்க்காரம்பூசுதல். 

Soap’suds, ss. சவர்க்காரறுரை, Fars 
காரபேனம். 

Soap'y, a. சவர்க்காரம்போன்ற , சவர்க் 

காரமுள்ள, சவர்க்காரம்பூசப்பட்ட. 
Sdar, 8. உயர்க்துபறக்குகை, மேலேய 

றந்தெழும்புகை. 
Soar, v. n. உயருதல்; எழுதல், ஒங்குத 

ல், நியிர்தல். 
Soaring, 8. உயர்வு, எழுச், களர்ச்சி. 
Sob, s. நெட்டுயிர்ப்பு. 
Sob, ம. ௩. விம்மியழுதல் , Geen 

தல், சீறியமுதல். 
as a child after crying, ல்ல, 

Sober, v. a. தெளியப்பண்ணுதல், வெ 
றிதெளியப்பண்ணுதல், Oa Nadas 
குதல், நல்லறிவுகொளுத்தல். 

Sober, a. வெறியற்ற, தெளிந்த, சுபா 
வமான, பதவிய, அடக்கமான, சாந் 
தீமான, சாதுவான, எண்ணிக்கையு 
ள்ள, ௮மைவான. 
to become sober, தெளிதல், கஸ் 

தீபுத்தியடைதல். 
Sd'ber-ly, adv. தெளிவாய், சீராக, சொ 

ஸ்தபுத்தியாய், சாதுவாய். 
So'ber-mind’ed, a. சொஸ்தமனமுள்ள; 

மயக்கமற்ற, தெளிந்தபுத்தியுள்ள. 
So'ber-ness, 8. தெளிந்தபுத்தி, அமைந்த 

புத்தி, சொஸ்தபுத்தி, 
So-brie-ty, s. சொஸ்தபுத்தி, தெளிந்த 

புத்தி; அமைர்தபுத்தி 
Soc, 8. உம்பளிக்கை. 
Soc’a-ger, s. உம்பளிக்கையுரிமை. 
So-cia-bil'i-ty, s. சசர்த்திக்கை, அன்னி 

யோன்னியம், சங்காத்தம், கொள் 
கை, சேர்மானம். 

So'cia-ble, a. சேர்த்திக்கையுள்ள, ௮ 
ன்னியோன்னியமான, சங்காத்தமு 
ள்ள, கொள்கையான. 
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io be sociable, உறவாடல், ஊடா 
Osa, கொண்டாடுதல். 

So’ cia-ble-ness, $. சங்காத்தம்; சேர்த்தி 
கீகையுள்ளகுணம், இணக்கம், அன் 
னியோன்னியம், கொள்கை. 

So'cia-bly, adv. சேர்த்திக்கையாய், சங் 
காத்தமாய், அன்னியொன்னியமாய். 

So'cial, a. கொண்டாட்டமான, Eon 
ட்டமுள்ள. 
bonds, sட்டுப்பரடு, அன்னினோன் 
னியசம்பந்தம். 
enjoyment, கொண்டாட்டம். 
man, server, சங்காத்தி, கொண் 
டாட்டக்காரன். 

So-cial’i-ty, s» உறவு, கொண்டாட்ட 
ம், நட்பு, சனேதிதம், ஊடாட்டம், 
சங்காத்தம், சங்கதம். 

So'cial-ly, adv. சங்காத்தமாய், கொள் 
கையாய், நட்பாய், சனேகமாய். 

So'cial-ness, s. கொள்கை, நட்பு, சங் 
காத்தம், சராட்டம். 

So-ci'e-ty, 8. சபை, கூட்டம்; சங்கம், 
இனம், அவை. 
as fellowship; ஐகீகம், இணக்கம். 

Sock, 5. பாதக்காப்பு, காலணி; காலு 
றை, பாதகோசம். 

Socket, s. கூடு, கேவணம், குழாய். 
of a bone, மக்சள், குழைச்சு. 
of the eye, sண்குவளை, கட்குழி. 
of a hoe, &c., குழைச்சு. 

Sod, s. புற்கதற்றை, கழிப்பற்றை. 
Sod, ». a. புற்பொழிபதித்தல், கழிப்ப 

ற்றையால்மூடுதல். 
So’da, s. arr, உவர்மண், இலவணசா 

ரம். 
So-dal’i-ty, s. சகோதரஜக்கம். 
So'da-wa-ter, s. உவர்மீர், இலவணசார 

நீர். 
Sod'dy, a. புற்பொழியுள்ள, கஜிப்பற் 

றையுள்ள. 
Sod’er, 8. பற்று, பற்றாசு, ஆசு. 

of the goldsmith, srாரப்பசை, பசை 
க்காரம். 

Sod’er, v. a. பற்றுவைத்துவிளக்குதல், 
பற்றாசிட்டுவிளக்குதல். 

Sd'di-um, 5. இலவணசாரதாது. 
Sod’om-ite, 8s. ஆண்புணர்ச்சிக்காரன். 

Sod'om-y, 8. yovrr coef. 



SOs 

So'fa, 8. சார்மனேக்கட்டில், சாய்கைக் 
கட்டில், சாய்மணை. 

Soft, a. மிருதுவான, மென்மையான, 
மெதுவான, மெல்விய, இளக்கமான, 
அகைவான, நெய்ய. 
pace, தளர்கடை, மிருதுகடை. 
as gentle, பதலிய, சாதுவான. 
as the heart, இளகுதல். 
to become soft as fruit, sணிதல், ௧ 
மைதல், அகைதல். 

Soft, int. பெறு, நில். * 
Soft, adv. மிருதுவாய், பதமையாய். 
Soft'en, v..a. ஆற்றுதல், இளக்குதல்; த 

ணித்தல், தகைத்தல். 
with damp or liquid, sAயப்பண்ணு 
தல், கரைத்தல், இளக்குதல். 
as palliate, தணித்தல், குறைத்தல். 

Soft'en, v.n. இளகுதல், கசிதல், கரை 
தல், கணிதல், தணிதல், மிருதுவாதல். 

Soft'-heirt-ed, a. இளநெஞ்சுள்ள. 
Soft'ling, s. பெண்ணன், தைரியவீனன். 
Soft'ly, adv. தகைய, பைய, மெதுவா 

ய், மெல்ல, மிருதுவாய். 
Soft‘ner, s. இளக்குவோன், தணிப்ப 

வன், ஆற்றுவது. 

Soft'ness, 's. நொய்மை, பதமை, மென் 
மை, மிருத, மெருகு. 

Sog’gy, 4. sனைந்த, ஈரமான, 
So-hd’, int. கூவிளி, அகோ, a 

Soil, s. தரை, மண், நிலம், பூமி. 
loomy, பசளைத்தரை, பசளைமண். 
made, கொட்டமெண்தரை. 
original, லமண்,இருவாட்டித்தரை. 
red, சவந்தமண்பாடு, செம்பாடு, செ 
ம்மண். 
as stain, களங்கம், கறை, கசடு, மாசு. 

Soil, ». 4. கறைப்படுத்துதல், ஊத்தைப் 
படுத்துதல், நலக்குதல். 

Soil’ed,.a. sகறைப்பட்ட. 
teeth, sறைப்பல், ஊத்தைப்பல், 
to become soiled, suங்கGுgல், 

Soil’i-ness, 8. sறையுடைமை. 
௦'j0யாற, 8. விடுதி, தங்குகை, 
௦']0யாற, v. a. தங்குதல், இருத்தல், வ 

இத்தல், உறைதல், வதிதல். 
So'journ-er, s. விடதிக்காரன்; ures. 
So'journ-ing, தங்குகை, விடுதிவி 
So’journ-ment, st டுகை. 
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Sol’ace, s. தேற்றரவு, ஆதரவு. 
Sol’ace, v. a. ஆற்றுதல், தேற்றுதல், 

to be solaced, அற்றப்படுதல், தேற்ற 
ப்படுதல். 

Sol'ac-er, s. தேற்றரவாளன், 
வோன், ஆற்றுவோன். 

So-lan'der, s. கதிரைக்குவரும்ரோய். 
So'lar, a. குரிய, ஆதித்திய, செளர. 

eclipse, குரியதிரகணம். 
month, செளரமாதம். 
reckoning, செளரமானம். 

் spots, குரியகளங்கம். 
system, சோதிமண்டலம், ஆதித்திய 
மண்டலம், விசயம். 

Sol’ der, s. (see Soder.) பற்று, பொடி, 
பற்றாசு, பசைகாமம். 

Sol'der, v. a. (see Soder.) பற்தவைத் 
அவிளக்குதல், பற்றுவைத்தல்.. 

Soldier, s. பேோர்ச்சேவகன், யுத்தவீரன். 
Sol'dier-like, a. யத்தலீரன்போன்ற, வீ 

முள்ள. 
Sol'dier-ship, s. பேரர்ச்சேவகம், 
Sol'dier-y, s. படைசனம், சேனை, பெ 

லம், தானை. 
Sole, s. உள்ளங்கால், உள்ளடி. 

of a shoe, செருப்பினடி, அடித்தோல். 
a fish, ஓர்மின். 

Sole, v. a. OeGuyésn sCsrcOsea. 
Sole, a. ஒற்றையான, கேவலமான, தீ 
னிமையான, ஒன்றியான. 
as alone, தனியே, கேவலமாய். 

Sol’e-cism, s. இலக்கணவழு, சொற்பி 
ழை, வாசகப்பிழை. 

Sole'ly, adv. தனித்து, தனியே. 
Solemn, 4. பயபத்தியான,வணக்கமான. 

day, ஆசரிப்புஈாள், உற்சவநாள். 
instruction, இவ்வியபோதகம். 
sound, மந்தநாதம், கனத்தகுரல். 
style, இவ்வியபிரசங்கம். 

Sol’em-ness, 8. பயபத்தி, வணக்கம். 
So-lem‘ni-ty, 8. வருடாந்தவுற்சவம். 

as religious ceremony, திருவிழா, ப 
 ண்டிகை, விழவு, உற்சவம். 
of a funeral, இழவுச்சடங்கு. 

Sol-em-ni-za'tion, s. கொண்டாட்டம், 
- சராட்டு, களியாட்டு, 
Spkemenine; v. a. gehssa, கொண் 

டாடுதல், அனுசரித்தல். 

தேற்று 
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2றarரiகஜge,விவாகச்சடங்குசெய்தல், 
பாணிக்கெரகணம்பண்ணல். 

Sol'em-niz-er, s. சடங்குசெய்கருமத்து 
க்குரியவன், விவாகாதிபதி. 

Sol’emn-ly, adv. பயபத்தியாய், வணக் 
கமாய், ஆசாரமாய். | 

Sole'ness, s. sனிமை, ஏகம். 
So-lic'it, v. a. வருந்திக்கேட்டல், us 
அகேட்டல், அலட்டிக்கேட்டல்,வே 

ண்டிக்கேட்டல், விண்ணப்பித்தல். 
aid, உதவிகேட்டல். 

So-lic-it-a'tion, s. வருந்திக்கேட்கை, 
வருடிக்கேட்கை. 

So-lie’it-or, s. வருடிக்கேட்போன், ப 
ரி்துபேசுவோன், நியாயதுரந்தரன். 

So-lic'it-ous, a. ஆவலான, வியாகுலமு 
ள்ள, விருப்பமுள்ள, Cai cer Ose reer. 

So-lic' it-ous-ly, adv. வருந்தி, வருடி, 
ஆவலாய், வாஞ்சையாய். ' 

So-lic/it-ress, s. வருடிக்கேட்பவள்,வே 
ண்டிக்கேட்பவள். 

So-lic'i-tude, s. விசரரணேை, எண்ணம், 
அவா, தகா, பரிதாபம்; இந்தனை. 

Sol'id, s. வைரமானது, உரமானது,வை 

ரம், கனம், காழ். 
Sol'id, a. உறுதியான; உரமான, திண் 
மையான, கனமான, வைமமான,பெ 
லனான, கரழ்ப்பான. 
angle, sகனகோணம், கனசதுரம். 
discourse, சாரமானபேச்சு, தாக்கத்த 
க்கபிரசங்கம். 
information, உறுதியானகேள்வி, ஆ 
முமானகல்வி, கசடற்றக்ல்வி. 
mind, ஆழமானமனம், ஆராய்வானபு 

த்தி, ஆழியசிந்தனை. i 
square, சதுரம், கனசதுரம்; 
கொண்ட சதுரம். 
thought, உறுதியான எண்ணம், ஆழி 
யகருத்து, யூகம், சிந்தனை 
to become solid, கனத்தல் ; தடித்தல், 
வைரித்தல், காழ்த்தல், 

 Solli-date, வைரிப்பாக்கல், உர 
So-lid'i-fy, eee பெலப்படு 

த்தல், ஸ்திரப்படுத்தல். 
So-lid’i-ty, s. வைரம், காழ், உறுதி, தை 

ரியம், பலம், உரப்பு. 
in morals, வைராக்கியபத்தி, “a 
பத்தி, தவறாமை. 
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Sol’id-ly, «dv. uwuவைரமாய், ௨அதியாய், 
பெலனாய், உண்மையாய். 

Sol’id-ness, s. வைரத்தன்மை, காழ்ப்பு, 
வன்மை, உண்மை. 

$௦]-i-fid/ian, 8. லிசுவாசமேபோதுமெ 
ன்கறசமயி, ஞானி. 

So-lil’o-quize, v. n. சன்னிலேபேசுதல், 
தன்னெொடுிதான்பேசுதல். 

So-lil’o-quy, s. தற்பாவஷிதம். 
Sol'i-ped, s. sவர்க்குளம்பில்லாதது. 
Sol-i-taire’, s. தனித்தவன், வனவாச, 

ஏசாங்கி, soe. 
Sol'i-ta-ri-ly, adv. தனிமையாய், cane 

தமாய், தனித்து, கேவலமாய். 
Sol’i-ta-ri-ness, 8. சனித்திருக்கை, தனி 

மை, எகரம்தம், 
Sol'i-ta-ry, a. ஏகாந்தமான, தனித்த. 

person, ஒற்றையாள் , ஒன்றி. — 
to be solitary, அந்தரித்தல், தனித்த 
ருத்தல், அநாதமாதல். 

$௦l'i-tude, s. தனிமை, ஏகாந்தம். 
So'lo, s. ற்கு ண்வ்ள்ர் கே 

QO Fie) SHLD. 
Sol'stice, s. அயனம், அரைவருடம். 

the nothern, உச்தராயனம், கடகாய 

னம், வடவீதி. 
the southern, தக்கணாயனம், மகராய 
னம், தக்கணவிதி. 

Sol-stitial, a. அயனத்துக்குரிய. 
points, அயனம், வீதி. 

Sol-u-bil'i-ty, s. sகரையுந்தன்மை, ௨௫ 
குந்தன்மை. 

Sol’u-ble, a. sரையத்தக்க, உருகதீதக்க. 
So-li'tion, 8. விரித்துரை, தாற்பரியவு 

ரை, விருத்தியுரை. 
chemical, கரைப்பு, பிரிப்பு. 
of a problem, வசையறுப்பு, தாட்டா 
நீதரவகையறுக்கை. 

Sol'u-tive, a. கரhரைகிற, இளகுதிற, நீரா' 
கக்கூடிய, பிரிக்கக்கூடிய. 

Solv'a-ble, a. விறிக்கப்ப்டத்தக்க, அவி 
ழ்க்கப்படத்தக்க, விடைகொடுக்கத்த 
சக்க, வகையறுக்கக்கூடிய. 
a debt, இறுக்கத்தகக. ; 

Solve, v. a. அவிழ்த்தல், வெளிப்படுத்த 
ல், விளங்கப்பண்ணல், விரித்துரை 

தீதல், தெளிவித்தல். 
a knotty question, &c., Aசக்கறுத்தல். 

x4t 
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riddles, சொடியவிழ்த்தல், 
Solv’en-cy, s. கடன்இலறக்குந்திராணி. 
Solvent, 8. sகரைக்குமருந்து, பிரிக்கிற 

மருந்து, பேதனமருந்து. 
Solvent, a. பிரிக்கக்கூடிய, கரைக்கத் 

தக்க, வேறாக்கக்கூடிய. 
able to pay, sடனிறுக்கக்கூடிய. 

Solver, s. விரித்துரைப்போன். 
Solv'i-ble, a. (see Solvable.) விரிக்கப் 

படத்தக்க, பகுக்கத்தக்க. 
So-ma-tol’o-gy, s. பதார்த்தசாத்திரம். 
Som’ber, மங்கலான, மறைவா 
Sombre, a. ன, இருளான, மனக் 
Som'brous, கோட்டரவுள்ள,வாட் 

டழமுள்ள, குறாவுதலுள்ள. 

Some, a. சல, கொஞ்ச, அற்ப, சிறு 
persons, Fai. 

Some’bod-y, s. எவனோ,சிலர், ஒருவன், 
யாவே. 

Some’how, adv. எப்படியோ, எவ்வித 
மோ, எவ்வகையேனும். 

Sdm’er-set, s. குத்துக்கரணம். 
Sdéme'’thing, s. ஏதோ, ஏதாகிலும், யா 

தொன்று, எதுவோ. 
Some’time, adv. Aலவேளை, 

or other, மvறுவேளை. 

Some’times, adv. Aலவேளையில். 

Sdme'what, s. ஏதும், ஏதாதிலும், யாதே 
னும், சொற்பமாயினும். 

Some’what, adv. சற்று, கொஞ்சம். 

Sdme'where, adv. எங்கேயோ, ஓரிடத் 
தில், எவ்விடத்திலோ. 

Som-nam'bu-list, 8. sனSக்கண்டெமும் 

பித்திரிபவன். 
Som-nif'er-ous, i t நித்திரைவரப்பண் 
Som-nif'ic, '§ emr$SE5, தூக்கம் 

வரப்பண்ணத்தக்க, அயிற்றத்தக்க. 

Som'no-lence, ரல் தியக்கம்,ம 

Som'no-len-cy, “Swésu. 

Som’no-lent, a. தயக்கமுள்ள, தூக்கமு 

ள்ள, நித்திரையுள்ள. 
Sin, 8. மகன், குமாரன், சதன், புத்திர 

ன்; மைந்தன். 
adopted, வளர்ப்புணி, சுவிகாரபுத்தி 
ரன், மஞ்சனீர்ப்பிள்ளை. 
in-law, மருமகன், மருகன். 

Song, s. பாட்டு, சங்கதம், 
of birds, புள்ளோசை, தளனி., 
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as poetry or poems, செய்யுள், பா, 
யாப்பு. 

of praise, தொத்திரப்பாட்டு, 
in a bad sense, வசைப்பாட்டு, 

Song'ster, s. பாடகன்; $snun@Can 
or, கீதக்காரன, சங்கீதக்காரன். 

Song’stress, 8. une, பாடுவிச்ி, பா 
டுவாள், பாண்மகள். 

So-nif‘er-ous, a. srதமிடுநிற, ஓசைகொ 
டுக்றெ, இசைகொடுக்றெ, 

Son'-in-law, 8. மருமகன், மருகன். 

Son'net, s. ஒர்வகைச்செய்யுள். 
Son-o-tif ‘ic, தொனியிடத்தக்க, இ 
So-no'rous, க் aera Roun தொ 

னியுள்ள, ஈர்தமுள்ள. 
So-nd'rous-ly, adv. தொனியுள்ளதாய், 

ஒசையுள்ளதாய், தேமுள்ளதாய். 
So-no'rous-ness, s. தொனியிடுந்தன் 

மை, காதத்துவம், பேரொலி, 

Son'ship, s. மsன்மை, சதன்மை, புத்தி 

ரீகம், புத்திரத்துவம். 

Soon, adv. சுறுக்காய், கைக்குள், FE 
இரமாய்,கையுடனே, அடிக்குள்ளே. 

Soot, 8. ஒட்டடை, புகையுறை, 
Soot’ed, a. ஒட்டடைபற்றின. 
Sooth, s. மெய், உண்மை, 
Soothe, v. a. ஆற்றுதல், தணித்தல், தே 

ற்றுதல், ஆதரித்தல், சாந்தப்படுத்துத 
ல், முகத்துதிசொல்லுதல். 
a child, தாலாட்தெல், gon Oger. 

Sooth’er, s. எத்தன், தாலாட்டி, BOD 
வோன், தேற்றுவோன். 

Sooth'ing, a. ஆதரவுள்ள, சாந்தம்பண் 

ணுறெ, ஆற்றுகிற, தேற்றுதிற, 
to be soothed, ஆறுதல், தேறுதல், சா 
ந்தியாதல்; சுகப்பதெல். 

Sooth'ing-ly, adv. தேற்றுதலாய், முகம 
யை, தேற்றரவாய், ஆறுதலாய். 

Sooth’say, v. a. குறிசொல்லுதல். 
Sooth’siy-er, s. கறிகாரன், yCrn@s 

ன், நியித்திகன், வள்ளுவன். 

Sooth’say-ing, s. கறிசொல்லுகை. 
Soot’i-ness, s. ஒட்டடையுடைமை, 

 Soot'ish, a. ஒட்டடைபிடித்த. 

Soot'y, a. ஒட்டடையுள்ள, ஒட்டடை 
புரண்ட, புகையுறையுள்ள. 

Sop, 5. தோய்த்ததுணுக்கை, 



SOR 

Sop, v. a. சோய்த்தல், smagsa, தப் 

புதல், நனைத்தல், 
to be sopped, சதொய்தல். 

Soph, 8. இரண்வெருடம்படித்தமாணாக் 
கன், வாலமாணாக்கன். 

Soph'ism, 8. கள்ளநியாயம், 'தந்திரநியா 
யம்,.ஆபாசம், பக்நிறியாயம். 

Soph'ist, s. தத்துவசாத்திரி, குதர்க்கக்கா 
ரன், புரட்டி, அவநியாயக்காரன். 

Soph'ist-er, s. sள்ளநியாயம்பேசுவோ 
ன், இல்லாததைசூபிப்போன். 

So-phist'ic, கள்ளரியாயத்துக்கடு 
Se-phist’ic-al, x தீத, குதர்க்கமுள்ள. 
So-phist'ic-al-ly, adv. sகள்ளநியாயமாய். 
Se-phist'ic-ate, v. a. suத்தல், பழுதாக் 

கல், போலிபண்ணுதல், புரட்டுதல். 
So-phist-ic-a'tion, s.Lுரட்டுகை, பழுதா 
EGOS, GSTES OU COM BONS. 

So-phist'ic-a-tor, s. புரட்டி, ௮சுத்தமா 
க்குவோன், கலப்போன். 

Soph'ist-ry, s. sள்ளநியாயம், குதர்க்கம், 
புரட்டு, நியாயப்புரட்டு, 

Soph’o-more, s. sl்லூரியினீராட்டை 
மாணாக்கன், நவமாணாக்கன். 

Sop-o-rif'er-ous, a. தூக்கமுள்ள, சோ 
ப்பமுள்ள, நித்திரையுள்ள. 

Sop-o-rif’er-ous-ness, 8. தூக்கமுடை 
மை, நித்திரைத்துவம். 

Sop-0-rif'ic, s. நித்திரையாக்கத்தக்கமரு 
BS), மயக்குமருந்து. 

Sor'cer-er, s. கசலக்காரன், தம்பனவி 
தீதைக்காரன்; மாந்திரிகன். 

Sor'cer-ess, 8. கGசலக்காரி, மார்திரிய 
க்காரி, குனியக்காரி. 

Sor'cer-ous, a. கசலமுள்ள, மாந்திரிய 
த்துக்கடுத்த, மயக்குறெ, 

Sor'ce-ry, 8. குசலம், மாந்திரியம். 
witch-craft, பில்லி, குனியம். 

Sor'det, ஊஅதுகுழலில்ஓசைவிகற் 
Sor’dine, “ | பிக்கவைக்குங்கருவி 
Sordid, a. பணப்பற்றுள்ள, உலோபிச் 
தனமுள்ள,; பிசுனமான, கீழ்மையா 
ன, பொருளாசையுள்ள. 

Sor'did-ly, adv. எளிமையாய், கீழ்மை 
யாய், உலோபமாய். 

Sor'did-ness, s. எளிமை, கீழ்மை, பிசு 
னம், உலோபம், திரவியவாஞ்சை, நீ 
சம், Daas sane. 

Sil 
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Sore, s. இரணம், புண், ஏறு. 
eyes, sகண்ணோவு, கண்ணோய். 
mouth, வாயவியல், வாய்க்கிரந்தி. 

Sore, a. புண்ணுள்ள, a@aarar. 
as grievous, தக்கங்கொடுக்திற, வித 
னழுண்டாக்குதிற, இலேசப்படுநிற. 
as severe, கரமான, கொடிய. 

Sore, pe கடோரமாய், விதனமாய், 
Sore'ly, 7 கண்ர் arcu 

ய், பீடையாய். 
Sore'ness, s. புண்பாடு, Cora, நைவு. 
So-ror'i-cide, s. ச கோதரிகாதகன, ௪ 

கோதரிகத்தி. 
Sor'rel, s. செவப்பு, சுக்கான் கீரை, GS 
அப்பசளி, புளியாரை. 

Sor'rel, a. செவந்த, வெண்செவப்பான. 
Sor'ri-ly, adv. எளிமையாய், பரிதாப 

மாய், ஈனமாய். 
Sor'ri-ness, s. எளிமை, பரிதாபம். 

Sor'row, s. அக்கம், வியாகுலம்,அயரம், 

சஞ்சலம், விசாரம், மனரோவு, கிலே 

சம், விதனம், வேதனை. 
as solicitude, விசாரணை, ஆராய்வு. 

Sor'row, ». n. அக்கப்படெதல், சஞ்சலப் 

படுதல், அழுங்குதல், கவலைப்படுதல், 

தஇிலேசித்தல், விசனப்படுதெல். 
Sor'row-ful, a. தக்கமான, துக்கமுள்ள, 

திலேசமுள்ள, கோட்டமுள்ள. 
countenance, தகீகமுகம், கோட்ட 
முகம், கலேசானனம்,வாட்டமுகம். 
event, அக்கமானசெய்தி, சஞ்சலகரு 

மம், இலேசசங்கதி. 
feelings, vனச்சஞ்சலம், மனவியாகு 
லம், ஏம்பல், ஆகுலம். 

Sor'row-ful-ly, adv. அயரமாய், கிலேச 
மாய், அக்கமாய். 

Sor'row-ful-ness, s. AWச௪ம், தக்கம், ஏ 
ம்பல், ஆகுலம், வியாகுலம். 

Sor'row-ing, 8. தக்கப்படுகை, அயரப் 
படுகை, அன்பமுறுகை. 

Sorry, a. அக்கமுள்ள, சஞ்சலமுள்ள. 
as poor, mean, &c., அற்ப, ஈன, உ 
SATS, HOTS, அந்தர. 

Sort, s. விதம், தரம், இனம், குலம், கூ 

ட்டம், தன்மை, சாதி, திறம், பகுதி, 
பட்சம், பிரகாரம், வகை. 

| Sort, v. a. சேர்த்தல், வகுத்தல், தெரிர் 
HOE NAT CH SO. 
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Sort'a-ble, a. வகுக்கக்கூடிய. 
Sort’a-bly, adv. தகுதியாய், ஏற்றதாய். 
Sort'i-lege, s.ஓட்டச்£ட்டப்போடுகை. 
Sor-ti'tion, 8. தெறிகை, ஒஓட்டசசட்டி 

லைறதிப்படுத்துகை. 
Sort'ment, s. (see Assortment.) இனமி 

னமாக்குகை, ஓரினப்படுத்துகை, வ 

குக்கை, தெரிந்தெடுக்கை. 
Sot, 8. குடிகாரன், வெறியன், மூடன், 

மந்தன், மண்ணன், இழுதை. 

Sot'tish, a. வெறிமயக்கமான, மடத்த 

னமான, மூடத்துவமுள்ள, 
Sot/tish-ly, adv. மடத்தனமாய். 
Sot'tish-ness, 8. வெறிமயக்கு, மடத்த 

னம், மந்தம், மடமை, மூடம். 

Séu-chong’, s. ஓர்தேயிலை. 
Sough, s. (pron. Suff.) மதகு. 
Soul, s. ஆத்துமா, ஆன்மா, சேதனன், 

Peake பசு, புற்கலன். 
Soul’-de-stroy'ing, a. ஆத்துமாவைக்கெ 

டக்றெ, ஆத்துமகத்தியான, gious 
ரோகம்பண்ணுகஇிற., 

Soul'ed, a. ஆத்துமாவுள்ள. 
Soul'less, a. ஆத்துமாவில்லாத. 
Sound, s. சத்தம், நாதம், ஓசை, ஒலி, 
தொனி, இசை. 
solemn, அக்கவோசை, வணக்கவோ 

சை, மந்தோசை. 
of a musical string, யrழோசை, நரம் 
பிசை. 
of rushing waters, இரைச்சல், ஆரவா 
ரம், குமுறல்; ஒலிப்பு. 
as a strait, sடற்காலவரய, கடலுட் 

கால்வாய், Osn@aruw. 
as distant thunder, GMa, முழக் 
கம், ஆரவாரம், இரைதல். 

Sound, v. a. sரதமிடுதல், இசைத்தல், ௪ 

தீதமிதெல், ஒலித்தல். 
as examine, மனநிலையறிதல், கருக்கி 
டையறிதல், அபிப்பிராயமறிதல்.. 
as fathom, ஆழமறிதல், ஆழம்பார்தி 

தல். | 
Sound, ». n. ஒலித்தல், இசைத்தல், FES 

மிடுதல், குமுதுதல், தொனித்தல், GN 
தமிடுதல், ஒசையிடுதல். 
solemnly, அக்கவோசையிடுதல். 

Sound, a. சகமுள்ள, ஆரோக்கியமான, 
வைரமான, உரமுள்ள. 
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doctrine, சுத்தபோதம், திவ்வியபோ 
தீம், நல்லுபதேசம்: 
value, அதிவிலை, பெறும்லிலை.. 
as firm, இரமுள்ள, பலமான, உறுதி 
யான, உரமுள்ள. 

Sound'ing, a. தொனிக்ெ. 
board, தொனிபரப்பும்பலகை. 
trumpet, ஒசையிடுதிறஎக்காளம். 

Sound'ings, s. (pl. ) sடலில்விமுதெட் 
டுமிடம், ஆழமறியத்தக்கசலம். . 

Sound'less, a. ௪த்தமற்ற, தொனியற்ற, 
ஆரோக்கியமற்ற ,விழுதுக்கெட்டாத. 

Sound'ly, adv. சொஸ்தமாய், கன்றாய், 
ஆழமாய், மெய்யாய், உறுதியாய். 

Sound'ness, s. உறுதி, பலம், வைரம், 
சொஸ்தம், ஆரோக்கியம், சத்தியம். 

Soup, 5. ஆணம், குழம்பு; சாறு. 
Sour, s. புளி, புளிப்பு, வெறுப்பு. 
Sour, v. 4. புளிப்பித்தல். 
Sour, ». ௩. கொதித்தல், புளித்தல், வெ 

டுவெடுப்பாதல். 
Sour, a. புசியான, புளிப்பான. 

excessively, sநிம்புளிப்பான. 
face, Camu men, சலிக்சஞுகம், 
வெறுப்புமுகம். 

look, குதும்பார்வை, குறவிழி. 
Source, 8, ஊற்று, காரணம், ஆதி, அடி, 

: மூலம், தலை, தோற்றம். 
our'crout, க்சி 
ட 5 கோபியிலைவத்றல். 

Sour’ing, 8. புளிப்பு. 
Sour'ly, adv. புளிப்பாய், கசப்பாய்,வெ 

டுவெடுப்பாய். 
Sour'ness, 8. புளிப்பு. 

of temper, வெடநுவெடுப்பு. 
Souse, s. உப்பிட்டஇறைச்ி,. 
Souse, v. a. ஊறுகாய்போடுதல், இறை 

ச்சிக்குஉப்பிடுதல். 
Souse, adv. சQதியாய். 
South, s. தெற்கு, jonas தெட்ச 

ணம், தக்கணம். 
east, தென்கிழக்கு. 
pole, தெட்சணதுருவம். 
west, தென்மேற்கு. . 
wind, தென்றல், சோழகம், தென்கா 

த்த, தென்றி, | 
South, a. தெற்கிலுள்ள. 
South, adv, தெற்காய், 1 ee ell 
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South’-éast, s. தென்கிழக்கு, OsorE yp. 
wind, சோழகக்கொண்டல்,. தென்க 
ழ்காற்று. 

South’er-ly, adv. தெற்கரய், தெற்கே, 
South’ern, a. தெற்கேயுள்ள, தெட்சண 

தீதிலுள்ள. 
South’ern-ly, adv. தெட்சணமாய். 
South'ern-most, a. அறத்தெற்கான,தெ 

ட்சணாந்தமான. 
Sonth’ern-wood, s. மருக்கொழுந்து, த 

OOH GLO. 

South'ing, s. தெற்கோட்டம், 
Séuth'ward, adv. தெற்காய், தென்றிசை 

யாய், 
South’-west, s. தென்மேற்கு, தென் 

மேல். 
wind, சோழகக்கச்சான், தென்மேல் 
காற்று. 

South-west'er-ly, adv. தென்மேற்காய். 
Sov’er-eign, s.சயாதிபதி, சக்கரவர்த்தி. 
Sov'er-eign, a. இராசரீகமான, தத்துவ 
“முள்ள, இராசத்துவமான, மேலான, 
உத்தமமான. 

Sov’er-eign-ly, adv. இராசரீகமாய். 
Sév’er-eign-ty, s. இராசத்துவம், இரீடா 
Mugs Gas. 
absolute, ஏகாதிபத்தியம், சக்கராதிப 
தீதியம், தன்னாசாட் ௪. 

Sow, s. பெண்பன்றி. 
of lead, ஈயப்பரளம். 

Sow, v1. a. விதைத்தல், வித்திதெல். 
to sow discord, பிமூட்டதெல், க 
ம்பண்ணுதல். 

Sow'er, s. விதைக்றெவன், வித்தல் 
ன், வித்திடுவோன். 

Sow’ing, s. வlிதைக்கை, விதைப்பு. 
Spa, s. இராவகம். 
Space, s. இடம், பரப்பு; இடைவெளி, 

வெளி, விரிவு. 
in music, மட்டு, மெட்டு, 

Space, v0. a. அச்சிலேவெள்ளிட ம்விடு 
தல், இடைவெளிவிடதெல். 

Spa'cious, a. விஸ்தாரமான, லீதியான, 
விசாலித்த, விரிவான, அகன்ற, 
road, பெருந்தெரு, வீதியானவழி. 

Spa'cious-ly, adv. விசாலமாய், விரிவா 
ய், அகலமாய். 
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Spa'cious-ness, s. விசாலமுடைமை, 
விஸ்தாரமுடைமை. 

Spad'dle, s. உழைவாரம், புல்லறுக்குங்' 
கருவி. 

Spade, s. சோழியப்பாரை, 
Spade, v. a. சோழியப்பாரையாற்கிண் 

Ase. 
Spade’-bone, s. தோட்பட்டையெலும் 

பு; தோட்சீப்பெலும்பு. 

Spa'dix, ௧. பூம்பாளை, 
Span, 5. சாண், அரைமுழம். 

of an arch, லில்நாண்வீதி. 
as pair, சேடு, இணை. 

Span, 1. a. சராணளத்தல். 
Span’cel, v. a, Oன்தளையிடுதல். 
Span'gle, s. ¢@essaQ. 
Span'gle, v. a. மினுக்குதல். 
Spaniel, s. ஒர்வகைநாய். 
Span/ish-fly, s. எரிவண்டு. 
Spank, 5. கையறை, STL ori, அதுக்கு. 
Spank, v1.4. கையறைதல், அதுக்கல், 
தாடனஞ்செய்தல். 

Spank’er, s. ஒர்காணயம். 
as a man, எட்டிகடப்போன். 
as sail, ததக 

Span’-new, a. அறப்பு,திய; துதனமான.. 
றகர, 5. ஒருவகைக்கல், உத்திரம். 
adamantine (emery.) குருந்தக்கல். 

Spar, 0. ௩. வாக்குவாதம்பண்ணுதல். 
to box, முட்டியுத்தம்பண்ணுதல், 
கைபொ்திக்குத்துதல். 

Spar'a-ble, s. தோற்றுன்னுகூசி, 
Spare, v. a. சறுகக்கொடுத்தல். 

to forbear, பொறுத்தல், சகத்தல், ஆ 
கீசனைபண்ணாமல்விதெல். 
to give, கொடுத்தல், தருதல். 

to do sparingly, ஒறுத்தொறுத்துக்செ 
ய்தல், உலோபமாய்ச்செய்தல். 

Spare, a. ஒஞ்சட்டையான; மெலிந்த. 
hand, வெற்றாள். 
person, ஒஞுசட்டையன், ஒல்வியன், 
ரோய்ஞ்சி, ஒல்லாடி. 

Spare’ly, t பிசுனமாய், ஒறுப் 
pay adv. - 

Spar'ing-ly, பாய். 
Spare'ness, 8. ஒட்டல், மெலிவு. 
Spar’er, s. ஒறுப்பாளி. 

Spare’-rib, s. பன்றிவிலாத்துண்ட, 
Spar'ing, 4. ஒதப்புள்ள, குறையுள்ள. 
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to be sparing, ஒறுத்தல், இறுகக்கொ 
டுத்தல். | 

Spar'ing-ly, adv. Ame, குறைய, ஒறுப் 
பாய், சொற்பமாய், உலோபமாய். 

Spar'ing-ness, 8. Jசனத்தனம், உலோ 
பம், கையிறுக்கம், ஈயாமை: 

Spark, 5. தீப்பொறி, புவிங்கம், அக்கி | 
னிப்பொறி. 
alover, ஈண்பன், பிரியன். 
small portion, அணு, இஞ்சம். 

Spark’ful, a. தீப்பொறியிள்ள;, அள்ளா 
ட்டமுள்ள, 

Spairk'le, ௧. மினுமினுப்பு, மின்பொறி. 
Spark'le, v. n.. தளதளத்தல், பளபளத்த 

ல், பளீறிடதல், மினுங்குதல். 
as spirits, கெரதித்தல், 
as fire, anger, &c., பொறிரிந்துதல், 
பொறிரிதறுதல். 
as the eyes, பொறிபறத்தல், கண்யி 
னனுதல், கண்பொறித்தட்டூதெல். 

Spark’ling, ‘ தளதளப்பு, wer 
Spark'ling-ness, " § ori, மினுமினு 

ப்பு, இலங்குகை. 
Spar'ring, s. விவாதம், மல்லாட்டம். 
Spar'r0W, 5. அடைக்கலக்குருவி, தகை 

விலான்குருவி, ஊர்க்குருவி. 
Spar'row-hawk, 8. வல்லூறு, வலியான். 
Spiar'ry, a. கல்லுள்ள. 
Sparse, a. Asner, ஐதான, தூவப் 

பட்ட, ரெருக்கமற்ற, 
Spasm, 5. கெண்டைவாங்கல், வலி, ந 

ரம்புப்பிடிப்பு. 
to have spasms, கGற்ண்டவாங்கு 
தல். 
in the arms and legs, s7ர௪சரணவாத 
ம், குறண்டல்வாதம். 

Spas-mod’ic, a. கெண்டையேறலுண் 
டாக்கிற, வலிக்கிற, 

Spathe, s. பானைமடல், மடற்பாளை, ம 
டல், பொத்தி. 

Spat'ter, v. தெளித்தல், தூவுதல், சிந்து 

தல், சிதறுதல். yw 
Spat'ter-dash-es, s. (pl..) உள்ளூடைச் 

காப்பு. : 
Spat’ter-ing, s. தெறிக்கை, தூவுகை, 
Spat’tle, A ச் மருந்துபூசுங்க 
Spat'u-la, " § ரவி. 
Spav'in, 5. குதிரையின்காற்குலை, 
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Spawl, v. n. சிதறத்துப்புதல், உமிகீர்தூ 
வுதல், Ks 

Spawn, 8. னை, முட்டை, கரு. 
of fish, மின்னை, 
of frogs, தவளைச்னை. 

Spawn, v. a. கருவீனுதல், 
னுதல், சினைமீனுதல். 

Spawn’er, s. பெண்மின். 
Spawn’ing, s. sகருவீனுகை. 
Spay, 0. a. கருப்பகோசம்வாங்கல், 
Spéak, v. a. சொல்லுதல், பேசுதல், உ 

ரைத்தல், இயம்புதல், வீளம்புதல், 6 
விலல், மொழிதல், கூறுதல். 
artfully oraffectedly, செொற்சத்கிரமா 
ய்ப்பேசுதல், ஒய்யாரமாய்ப்பேசுதல், 
ஒயிலாய்ப்பேசுதல். 
briefly, சுருக்கமாய்ப்பேசுதல், பொ 
ழிப்பாய்ப்பேசுதல். 
cautiously, ஆராய்வாய்ப்பேசுதல், சா 
வதானமாய்ப்பேசுதல். 
distinctly, திர்க்கமாய்ச்சொல்லுதல். 
freely, இட்டமாய்ப்பேசுதல், விண் 
டுபேசுதல். 
harshly, sகண்டித்துச்சொல்லுதல். 
of, குறித்துப்பேசுதல். 
with confidence, துணிந்துசொல்லு 
தல், திடம்சொல்லுதல். 
with a feigned voice, குரல்மாறிப்பே 
சுதல், குரல்விகற்பமாய்ப்பேசுதல். 

Spéak’a-ble, a. பேசக்கூடிய. 
Spéak’er, s. CusQnaer, பிரசங்ி,வா 

சாலகன், வாக்கி. 
Spéak'ing, ௧. வசனிப்பு; பிரசங்கம்ப 
ண்ணுகை. 

Spear, 8. ஈட்டி, மண்டா, வல்லையம்; 
கழுமுள், முட்கருவுள்ளது. — 
of three tines, சலம், கழுமுள், மு 
ட்கருவுள்ளது. 
of two tines, மண்டா, இருகருவுள் 
On SI. 

Spéar, 1.௦. ஈட்டியராற்குற்றுதல். 
Spearman, 8. ஈட்டிக்காரன். 
Spearmint, s. ஒர்பூண்டு, 

முட்டைமீ 

| Spe’cial, a. விசேஷமான, பிரதானமா 
ன, குறிக்கப்பட்ட, முக்கியமான, உ 
தீதமமான. 

to be special, த்தல், விசேஷித்தல் , 
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Spe’ciai-ly, adv. விசேஷமாய், பிரதா 

னமாய், முக்யெமாய். 
Spe'cial-ty, s. விசேஷம், gu. 
Spé'cie, s. srாணயம், காசு. 
Spé'ciés, s. இனம், குலம், கூட்டம், சா 

தி, பகுதி, பேதம், வருக்கம், வகுப் 
பு; வருணம், வங்கிஷம். 

Spe-cif'ic, s. கைகண்டமருக்து. 

Spe-cif ‘ic, உரிய, குறிப்பான,௮ 
ai a அ 

Spe-cif 'ic-al, னை ளர்த்த. 
gravity, இண்மைக்கவர்ச்ி, தத்துவ௪ச 
தீதி, சுயகருஷணம். 
name, குலப்பெயர். 

Spe-cif ‘ic-al-ly, adv. குறிப்பாய், குறி 
த்து, சட்டி, அததற்குரியதாய். 

Spe-cif‘ic-ate, v. a. குறித்தல், குறித்து 
க்சாட்தெல், சுட்டிக்காட்டெல். 

Spec-i-fi-ca'tion, s. கறித்துக்காட்டுகை, 
சுட்டிக்காட்கை. 

minute description, லிரித்துரை, வ 
குத்துரை, விபரவாக்கியம். 

Spec'i-fy, 2.4. குறித்தல், குறித்துச்சொ 
ல்லுதல், வகுத்தச்சொல்லுதல். 

Spec‘i-men, 8. மாதிரி, உதாரணம், வித 
ம்; பாங்கு, சாயல். 

— Spé'cious, 4. பரர்வையான, போலியா 
er, தோற்றமான, கணிசமான. 

Spé'cious-ly, adv. வெளிப்பாங்காய், 
போலியாய், தோற்றமாய். 

Spé’cious-ness, 8. பேலி, shone 
வெளிவேஷம். 

Speck, s. புள்ளி, பொட் கறை, மா 

௬, மறு, வடு, தழும்பு. 
Speck, ». 4 பொட்டுக்குற்றுதல், புள் 

ளிவிழுத்துதல், கறைப்படுத்துதல்,மா 
சுபடுத்துதல். 

Speckle, 8. பலநிறப்பொட்டு, பலவன் 
னப்புள்ளி. 

Speck'le, v. a. பலநிறப்பொட்டுப்போ 
Osa, பலவன்ன்ப்புள்ளியிடல். 

Speck’led, a. புள்ளியுள்ள, பொட்டிள் | 
ar, மறைவுள்ள, பொறியுள்ள. 

Spec'ta-cle, s. srட்A, தோற்றம், வே 
டிக்கை, வெளிவேஷம். 
as glasses, (pl. ) மூக்குக்கண்ணாடிச் 
சில், உபநயனப்பளிங்கு. 

Spec'ta-cled, a. மூக்குக்கண்ணாடியணி 
ந்த, உபரயனமுள்ள. 
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Spec'ta-cles, s. மூக்குக்கண்ணாடி, உப 
நயனம். 

| Spec-tac'u-ar, a. வேடிக்கைக்குரிய, 
வெஷமுள்ள. 

Spec-ta'tor, s. பார்க்கிறவன், காண்போ 
ன், கண்காணி, விசாரணைக்காரன். 

Spec-ta'tor-ship, s. கண்காணிப்பு, மே 
ல்விசாரணை. 

Spec’tre, : iin ஆவேசம், ௪ 
Specter, ‘ § ன்னதம், பிதிர்கரிசனம். 
Spec'trum, s. தேற்றம், ஆவேசம், உரு 

வெளி, வேஷம். 
Spec’ Slats a. பிரதிவிம்பிக்கத்தக்க, ௮ 

ழுத்தமுள்ள, தோற்றுவிக்கிற. 

Spec’u-late, ». a. யூத்தல், எண்ணுதல், 
யோசித்தல், சிந்தித்தல். 
in commerce, துணிந்துவியாபரரம்ப 
ண்ணுதல். 

Spec-u-la’tion, s. யோகம், தியானம். 
in commerce, எண்ணாவாணிகம். 
as theory, வlணெண்ணம், மனோரதி 
யம், மனோசிந்தனை. 

Spec’u-la-tist, s. லணெண்ணக்காரன், 
மனோராசசியக்காரன், ' உத்தேசகார 
ன், அணிகரவியாபாரி. 

Spec'u-la-tive, a. AN Aிக்கிற, Cums 
திற, எண்ணுறெ, உத்தேசிக்றெ, த 
ணிவுள்ள. 

Spec'u-la-tive-ly, adv. Ai்தனையாய், or 
ண்ணமாய், துணிவாய். 

Spec'u-la-tive-ness, s. சந்தனை, மனோ 
ராச்சியம், மனோரதியம். 

Spec'u-la-tor, s. AFதிக்கிறவன், மனோ 
ராச்யெக்காரன், மனோதன். 

Spec’u-la-to-ry, a. யொசிக்றெ, மனோ 
ரதியமுள்ள. 

Spec'u-lum, 5. உருவங்காட்டி , படிகம், 
பிரதிவிம்பிகை, கண்ணாடி. 
in surgery, sரயம்விடுவிக்குங்குறடு. 

Speech, s: யெச்சு, பாஹை, சம்பா 
ணை, வாய்ச்சாலகம். 
as harangue, பிரசங்கம். 

Speech, n. டிமொழிதல், த 
Speech'i-fy, ல், உரைத்தல். 
Speechless, a. பேச்சற்ற, ஊமையான. 
Speech'less-ness, s. பேச்்ன்மை, oat 

மைத்தன்மை, மெளனம். 
| Speech'-mak-er, 8. drsஙகி,வாசாலன். 
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Speed, 8. 9, சறுக்கு, GOs, விரை | | 
a, வேகம், அரிதம், சடுதி, 
of a horse, குதிரையோட்டம், ca 
கதி, பாய்ச்சல். 

Speed, v. a. விரைவாகஅனுப்புதல், 2 
க்கிரப்படுத்தல், அரிதப்படுத்தல். 

Speed, v.n. ஓடுதல், ஓட்டமாயோடுத 
ல், திவிரப்படெல், திவிரித்தல். 

Speed'i-ly, adv. விரைவாய், சீக்கிரமா 
ய், கதியாய், சுறுக்சாய். 
in time, சையுடனே; தாமதமில்லா 
மல், விரைவாய். 

Speed'i-ness, s. சக்கரம், கதி, வேசம், 
அரிதம், விரைவு, சுறுக்கு. 

Speed'y, a. சீச்கரமான, விரைவான, 
சடுதியான, கதியுள்ள. 

Spell, s. தம்பனம், கட்டு, பந்தனம். 

as a turn, முறை, கந்தாயம். 
Spell, v. a. எழுத்துக்கூட்டல். 

to spell out, ஆராய்ந்துபார்த்தல். 

in work, முறைமுறையாய்வேலைமா 
அதல், மாறிமாறிவேலைசெய்தல்., 

Spelt, s. கம்பு, செந்தினை, 
Spel'ter, s. அத்தநாகம், தரா, லோகக்க 

rie ts 

Spen'cer, 8. மார்க்கவசம், கஞ்சி, 

Spend, v. a, செலவழித்தல், செலவாக் 

குதல், செலவுபண்ணுதல்; தீர்த்தல், 
சமைத்தல். 
time profitably, sன்றாய்க்காலம்விடு 
தல், பிரயோசனமாய்நேரம்விடுதல். 
time vainly, sகாலங்கழித்தல், பொழு 
அபோக்கல். 

to be spent, «isa, செலவழிதல், 
செலவாய்ப்போகுதல், சமைதல். 

Spend’er, Pe ஆராதுரி, அழிப்பா 
Spend thrift, ay ளி, ஊதாரி, செலவா 

ளி, அற்றாரி. 
Spelt, a. செலவழிந்த, சமைந்த. 
Spére, v. கேட்டல், உசாவுதல். 
Sperm, s #éGaw, இந்திரியம், தாது. 

of frogs, fishes, &c., Aer EGG. 

of whales, 9a த்தல் 
Sperm-a-cé'ti, s. தஇமிங்கலதலையின்நி 

ணம், திமிங்கலரெய். 
Sperm-at'ic, a. இந்திரியமுள்ள, சனை 

ய்ளள. 

Sperm-ol’o-gist, s. இந்திரியசாத்திரி. 
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Spew, v. a. வாந்திபண்ணுசல், சத்தித்த 
ல், கக்குதல், 

Spew, v.n. உமிழ்தல், எதுரெடுத்தல். 
Spew'ing, s. வாந்தி, கக்கல். ' 
Sphac’e-late, v. n. ஊத்தைத்தசை பிடித் 

தல், அன்மாமிசம்பிடித்தல், ஊழற்ற 
சைவைத்தல், ஊழ்த்தல். 

Sphere, s. உண்டை, கோளம், திரட். 
circle in the celestial sphere, Qrரsவ 
ட்டம், ககோளசக்திரம். 
oblique, அசாத்தியகோளம், 
parallel, சs்கரசகோளம். 
right, சாத்தியசோளம், சமகோள ம. 
as neighborhood, &c., அயல், சற 

அ, எல்லை, சற்றுப்புறம். 
as circle of influence, ஆச்சிரமம். 

Sphere, v. a. மண்ட லத்தில்வைத்தல், உ 

ண்டையாக்குதல். 
Spher'ic, சில்க் இரண் 
Spher'ic-al, “§ 1, உண்டையான;, 
மொட்டான. 
geometry, கோளசாத்திரம். 
triangle, கோளதிரிபுசம். 
trigonometry, கோன் ரிகோண்வித் 
தியை. 

Spher’ic-al-ly, adv. Aரட்சியொய், உண் 
டைவடிவாய், கோளமாய். 

Spher’ic-al-ness, உண்டை, திட் 
Sphe-ric'i-ty, £0, கோளம். 
Spher'ics, s. கோளசாத்திரம். 
Sphé'roid, s. sீண்டகோளம், முட்டை 

வடிவு, தீர்க்ககோளம், அண்டாகார 
கோளம். 

Sphe-roid‘al, YO cars ww 
Sphe-roid’‘ic, a. par, முட்டைவடி 

Sphe-roid’ic-al, வான. 
Sphe-roid'i-ty, s. ஏண்டாகாரம், கேர 

ளேவத்துவம், முட்டைவடிவம். 
Spher'ule, s. சறுமண்டலம், சிற்றுண் 
டை, றெகசோளம். 

Sphinx, s. பெண்நரசிங்கம், சயாங்கனை. 
Spice, s. சகந்தரசவஸ்து, வாசனைச்சர 

க்கு; சகந்தபொருள். 
Spice, v. a. உறைப்பிடுதல், வாசனைகா 

ட்டசெல், காரசாமமூட்டுதல். 
spiced,  கார்ப்புள்ளது, உறைப்புள் 
ளன. ல் து 

drink, ௮திரசபானம், மதுரரசம். 
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Spicer, s உறைப்பூட்டுவோன். 
Spi'cer-y, s. உறைப்புள்ளவை. 
Spic’u-lar, a. அம்புபோன்ற. 
Spic'u-late, v. a. கூராக்குதல், முனை 

யுண்டாக்குதல். 
Spi'cy,a. வாசனையுள்ள, அதிரசமுள்ள, 

கார்ப்புள்ள, உறைப்புள்ள. 
Spider, s. சிலந்தி, லெம்பி, பொட்டுப் 
yeh. 

a small kind, ஈப்புவி. 
spider’s web, FatGgra, லெம்திவ 
லை, சிலம்பிநூல். 

Spig'ot, s. குச்சு, அடைப்பு. 
Spike, 5. ஆணி, நாராசம், ஊசி, சலாகை. 
Spike, v. 4. தைத்தல், ஆணியறைதல், 

்  ஆணிகடாவுதல். 
Spik'ed, a. கதிருள்ள, ஆணிதைக்கப்ப 

ட்ட, பேராணியறையப்பட்ட. 
Spike'nard, s. வெட்டிவேர், .இலாயிச் 

சை, இலாயிச்சைவேர்த்தைலம், ௪ 
டாமாஞ்தி, சுகந்ததைலம். 

Spik’y, a. கூருள்ள, அதியள்ள. 
Spile, s. குச்சு, அடைய்பு. 

a stake, அலைதாங்குதறி. 
Spill, ». Reg gsa, ஊற்றுதல், சொரித 

ல், பிலிற்றுதல், பில்குதல், உகுத்தல். 
Spin, 2. கரனூற்றல். 

a top, &c., பம்பரமாட்டுதல், சுழற் 

அதல், A Ose. 
out as blood, குபீர்குபிரெனல், fh 
டுதல், பீர்ச்சுதல். 
asa top, &., சுற்றுதல், சுழலுதல், 
திரிதல், ஆதெல். 
with a wheel, இராட்டினஞ்சுற்றுதல், 
இராட்டினமாட்டகதெல்,இராட்டினடந்தி | 

ரித்தல்; இயந்திரஞ்சுற்றுதல். 
் Spinal, a. முதுகெலும்புள்ள, முள்ளெ | 

லும்புள்ள. 

joints, முள்ளெலும்புப்பொருத்து. 
marrow, wa, மச்சை. 

Spindle, s. கதிர், கதிர்க்கம்பி, சுழற்றி, 
Spindle, v2. மெல்லிசாய்வளருதல், 

கோசுகால்பற்றுதல். 
Spin'dle-shank-ed, a. Cs rசsால்பற் 

றின, நெடுங்காலுள்ள. 
Spine, s. தண்டெலும்பு, நடுவெலும்பு, 

் முதுகெலும்பு; முள்ளந்தண்டு, வீணா 
தண்டு, முள்ளெலும்பு. 
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a thorn, முள்ளு. 
Spinel, 
Spi-nelle’, 
Spin'et, s. சங்தேக்கருவி., 
Spi-nif'er-ous, a. முள் ரூண்டாதிற. 
Spinner, s. அனூற்போன், SISK D 

பது, காருகர். 
Spin'ning, s. sதனூற்கை. 

jenny, SETHE GSH Iw. 
wheel, இராட்டினம். 

Spi-nos'i-ty, s. முள் ரூடைமை. 
Spi'nous, a. முள்ளெலும்புள்ள, முள் 

ரூள்ள; முன்னந்தண்டுள்ள. 
Spin’ster, s. விவாகம்பண்ணாதவள், ௫ 

ன்னி, தனூற்கும்பெண். 
inlaw, கன்னியை, 

Spin'stry, s. sனூற்பு, காருகவினை. 
Spi’ ny, a  முள்ளெலும்புள்ள, முள்ளு 

ள்ள, அன்று கன்ள்ர 
Spir'a-cle, s. புழுவின்நாசி, புழுமுதலி 

யவற்றின்சுவாசத்துவாரம். 
Spiral, a. சுரியுள்ள, சுரையான, புரிய 

ள்ள, முஅக்குள்ள. 
shells, சரிமுகம், சங்கு. 

Spi’ ral-ly, adv. சங்குச்சுரியாய், புரியா 
ய், முறுக்காய். 

Spire, s. ef, Dasa, புரி, 
as steeple, கொடுமுடி, தூபி. 

of grass, கதிர்த்தாள். 
Spire, v. n. கூர்கொண்டெறமும்புதல். 
Spir’ed, a. தூபியுள்ள. 

Spirit, 5. முயற், ஊக்கம், ஆணவம், 
ஆண்மை, விவேகம். 
a spirit, ௮ரூபி; அசரீரி, ஆவி. 
evil spirit, பேய், பொல்லாத ஆவி. 
as apparition, vrயாரூபம், ஆவேசம், 
பிதிர்த்தோற்றம். 
as life, ஆவி; உயிர், சீவன். 
as temper, &c., தன்மை, குணம், இ 
wey, போங்கு, சுபாவம், சுணை. 

8, & செவப்புக்கல். 

Spirit, o க. உயிர்ப்பித்தல்,; Gowns 
படுத்தல், எவப்படுத்தல். 

Spir/it-ed, a. முதிர்ச்சியுள்ள, வேகமுள் 
ar, முயற்சியுள்ள, உரோசமுள்ள. 

Spir'it-ed-ly, adv. முயற்சியொய், சுவா 
ணையாய், வேகமாய். 

Spir’it-ed-ness, s. முயற்சி, வேகம், ௪ 
ணை, சுவரணை, கூர்மை. 

Yat 
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Spir’it-less, a. தளர்வுள்ள, சோர்ந்த, கூ 
ர்மையற்ற, மர்தமுள்ள, சுணையற்ற, 
சுணைகெட்ட, உயிர்ப்பில்லாத. 

Spir’it-less-ly, adv. தளர்வாய், உயிர்ப் 
பில்லாமையாய், மந்தமரய். 

Spir'it-less-ness, 8. கொய்மை, சாரமி 
ன்மை, மந்தம், தீளர்வு, சுணைக்கேடு, 
அக்கம், சத்துக்கேடு. 
as vapid, சத்துக்கேடு, நிசாரம். 

Spir/it-ous, a. சஈரமுள்ள, முயற்சியுள் 
or, உயிர்ப்புள்ள. © 

Spir’it-ous-ness, 8. சrரமுடைமை, சத் 
தஅடைமை, உயிர்ப்பு. 

Spir’its, s. சாராயம், மஸ்து, இலகிரிப் 
பதார்த்தம், மதுபானம், மது, Corn 
டி, வாருணி 
as essence, Sanaa. 

Spir'it-u-al, a. ஆவிக்கடுத்த, 
ன, மனதுக்குரிய, வைதீக. 
body, பரதேகம், பரகரயம். 
enjoyment, கானmSணுபவம், ஞானான।ன 
ந்தபோகம், பரானர்தம். 
gift, ஞானவரம். 
instruction, Gானுாபதேசம், ஞான 
போதனை, தீட்சை. 
knowledge, பேரறிவு; ஞானம். 
mindedness, ஆவிக்குரியசிந்தை. 
teacher, adviser, பேோதகன், உபதே 
இ, குரு; தேசிகன். 

Spir'it-u-al-ist, 8. @@, தேவதாசன், 

ஞானார்ச்தென்; தேசிகன். 

Spir-it-u-al’ i-ty, 8 பசுத்துவம், சடமி 
ன்மை, பரபோகாரகம், திருச்சபைக் 
குரியது, அட்சயம், 

Spir-it-u-al-i- za'tion, 8. ஆலியின்தன் 
மையாக்குசை, உலகப்பற்றறுக்கை. 

in chemistry, சரரமெ௫டுக்கை. 

Spir’it-u-al-ize, v. 6, ஆவியின்தன்மை 

யாக்கல், உலகப்பற்றறுத்தல். 

in chemistry, சரரமெடுத்தல். 

Spir' it-u-al-ly, adv. ஆலியின்தன்மையா 

ய், ஈல்லசிர்தையாய், வைதகமாய். 

Spir/it-u-ous, a. வெறியுள்ள, இலகஇிரியு 
ள்ள, மஸ்தான. 
liquors, மஸ்து, மாதுவம். 

Spir’it-u-ous-ness, 8. மஸ்துடைமை,கா 

ர்ப்புடைமை. 
as life, சீவன், உயிர். 
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Spirt, 8. (see Spurt.) கெொப்பளிப்பு. 
Spirt, v. a. (see Spurt.) கொப்பளித்த 

ல், வாயலம்புதல். 

Spir'tle, v. a. ந ல்்கொம்பாவித்கல்; 
Spir'y, a. சங்குச்சுரியுள்ள, புரியுள்ள. 
Spiss'i-tude, s. சடிப்பு, களித்தன்மை. 
Spit, 5. துப்பல், oper, வாய்ரீர். 

box; படிச்கம், காளாஞ்ி, களா9ி. 

for roasting, இருப்புச்சலாகை, சூ 
ட்டிறைச்சசொராசம். 

Spit, ov. அப்புதல், உமிழதல், உமிறல்;, 
கக்குதல், கொப்பளித்தல். 

Spite, s. வன்மம்; பகை, கடுமை, கொ 
டுமை, வைராக்கியம், 
in spite of, மாறாய், எதிர்ப்பாய், மீ 
அதலாய், தடைகடகந்து. 

Spite, v. a. சலஞ்சாதித்தல், பகைசாதி 
த்தல், வையஞ்சாதித்தல். 

Spite'ful, a. வன்மமுள்ள, பகையுள்ள, 
பொருமையுள்ள,வைராக்கியமுன்ள. 

Spite’ful-ly, adv. வன்மமாய், கொடுமை 
யாய், வைராக்கியமாய், பகையாய். 

Spite’ful-ness, s. கொடுமை, வைராக்கி 
யம், பகைமை, கடுங்கண்மை. 

Spit'ter, s. சரற்றுவாயன். 

a cook, சலாகையிலிறைச்சுகோப் 

போன், பாககன். 
as a. deer, இளமான், வாலமான், வி 
COL. LOM GOT» 

Spitting, s. அப்பல், வாய்ஈீர். 
pot, காளாஞ்சி, படிக்கம். 

Spit'tle, s. அப்பல், உமிழ்ரீர். 
Spit-toon’, 8. படிக்கம், காளாஞ்சி. 
Splash, s. ீர்த்தெறிப்பு. 
Splash, v. a. தெறிக்கச்செய்தல், எற்று 

தல், சிந்துதல். 
Splash, v. n. தெறித்தல். 
Splash'y, a. சதகச்கலான, செதுப்பான. 

Splay, s. நிலைப்புறத்துச்சுவர்ச்சாய்வு, 
ஒருச்சாய்வு. 

Spleen, s. vண்ணீரல், ஈரல், ஈருள். 
as spite, பகை, உட்பகை, MAINE 
தியம். 

Spleen'ful, பகையுள்ள, வெடுவெ 
Spleen’ish, ws & டுப்பான. 

Spleen’y, a, பகையுள்ள, வைராக்கெ 
முள்ள. 
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சிறப்புள்ள, வேடிக் Splen'dent, , 

4 கையுள்ள, அலங்கார Splen’did, 
முள்ள. 
to be splendid, Ang sa, துலங்குதல், 
பிரதாபித்தல்,அதிகவேடிக்கையாதல். 

Splen’did-ly, adv. Aப்பாய், பிரகாச 
மாய், மாஅலங்காரமாய். 

Splendor, s. பிரகாசம், றெப்பு, தேசு, 
பிரபை, மேன்மை, ஒளி; அலக்கம், 
பிரதாபம், சோபை, மிளிர். 

Splen’e-tic, கோபமுள்ள, வெட 
Splen’ish, ‘ GaGenyerer; வேச்சா 

on (param. 
Splent, s. ஞுதினர்ரற்காலினியுண்ப்கபு. 
Splice, s. கயிறுதொற்றுவைத்தரெருடு. 

in carpentry, பற்று, துண்டு, அண் 
டை, பொல்லம். 
in seamanship, இசைப்பு; அப்பு. 

Splice, v. a. தொற்றுவைத்தல், துண்டு 
வைத்திசைத்தல், அண்டைவைத்தல். 

Splint, . . 
Splint’er, 5. அண்டை, கடகம் 
Splint, v.a. அண்டைவைத்துக்க ட்டுதல். 
Splinter, ». 4. Aமபுசிம்பாக்கல், அள 

LUV cH BIEN, முறிவுக்குஅண்டை 
வைத்துக்கட்டெல், தப்பைகட்டுதல். 
in surgery, பற்றுப்போதெல், அண் 
டைகட்கெல். 

Split, s. பிளப்பு, Saw, பிளவு. 
Split, v. a. பிளக்குதல், இலம்போடுதல். 

lengthwise, நெடநுகப்பிளத்தல், Gay 
தல். 
trees, nuts, &c., பிளத்தல், Hiss. 

Split, v. ௩. விள்ளுதல், வெடித்தல், பி 
ளத்தல், விதெல், உடைதல், திழிதல், 
பிரிதல். 

Splut'ter, vo. n. (low.) அலப்புதல், கத் 
அதல், பசப்புதல். 

Spoil, s. கொள்ளை, குறை, 
as corruption, ump, உணுப்பு. 
as plunder, குறை, கொள்ளை. 
as skinof a serpent, &c., செட்டை. 

Spoil, v. a. பழுதாக்குதல், கெடுத்தல், ௮ 

ழித்தல், பதனழித்தல். 
to corrupt, பாழ்க்கடித்தல், பாழாக் 
குதல், ஊசலாக்கல். 
to plunder, கொள்ளையிதெல், குறை 
யாடுதல், கவர்தல், பறித்தல், 
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Spoil, v. ௩. பழுதாகுதல், கெடுதல், பத 

னழிதல்; உளுத்தல். 
as food, ஊசுதல், அழுகுதல், ஊழலி 

தீதல், ஈாறுதல். 
Spoil’ed, a. ஊசலான, ஊழலான, பழு 
தான, ஊழ்த்த. 

as robbed, குறையாடப்பட்ட, கொ 
ள்ளையிடப்பட்ட. 

a spoiled child, செல்வப் பிள்ளை. 
Spoil’er, s. சொள்ளைக்காரன், கள்வன், 

கெடுப்போன், பாழாக்குவோன். 
Spoke, s. சaடக்காற்கம்பு, பண்டிச்சிற் 

கம்பு. 
Spokesman, s. பிரதிவொசகன், பிரதியா 

ளாகநின்றுபேசுவோன். 
Spo'li-ate, v. a. கொள்ளையெடுத்தல். 
Spo-li-a'tion, s. கொள்ளையிடுகை, சூ 

றையாடுகை, பறிக்கை. 
Spon-da/‘ic, நெடிலிணைச்சீருக்க 
Spon-da/ic-al, ™ ¢ டுத்த. 
Spon'dee, s. நெரசைச்சீர், நெடிலிணை 

ச்சர். 
Spon'dyle, முள்ளெலும்புப்பொருத் 
Spon’dyl, கல் 
Sponge, s. sடற்காளான், பா9ி. 
Sponge, v. a. sடற்காளானாற்றுடைத்த 

ல், ஒற்றுதல், சுவற்றுதல். 
ping er, 8. விடுதோறும்வாங்கியுண்பவ 

ன், அக்ரொசனன். 
Spong’i-ness, s. sடற்காளான்தன்மை. 
Spong'y, a. கடற்காளான் போன்ற, சுவ 

ற்றத்தக்க. 
Spon'sal, a. விலாகத்துக்குரிய. 
Spon'sion, 8. Jer, பிணைப்படுகை. 
Spon’sor, s. dJணையாளி, உத்தரவாதி. 

in baptism, Gானத்தகப்பன், தொட் 
டப்பன், ஞானத்தாய்,; தொட்டாய் 
ச்சி. 

Spon-ta-né'i-ty, s.இட்டம், சுயேச்சை. 
Spon-ta'ne-ous, a. sானாய்முளைத்த, தா 
னேயான, சுயமான, தானாயுண்டான. 

Spon-ta’ne-ous-ly, adv. சுயமாய், தானா 
ய், சயேச்சையாய். 

Spon-ta’ne-ous-ness, 8. சயம்; தன்னி 
ட்டம், சுயேச்சை. 

Spon-toon’, s. FLL. 

Spool s. தார்க்குழல், ரெய்குழல். 

Spoon, 5. கரண்டி, அகப்பை. 
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full, கசரண்டிகொண்டளவு,சொற்பம். 
meat, குழம்பு; சாறு, ஆணம். 

with a handle, aரற்கிண்ணம். 
Spoonbill, s. அsகப்பைச்சொண்டன், 

சாப்பைமூக்கன். 
Spoon'ful, 5. றங்கை. 
Spo-rad’ic, வெவ்வேறான, தனி 
Spo-rad’ic-al, oi 2 தீதனியான, சிதறப் 

பட்ட, வீற்றுவீற்றான. 
Sport, 8. பகிடி, சரசம், Cancers, 

போட்டி, ரையாண்டி. 
Sport, v. Aரித்துவிளையாடுதல், குதிகொ 

ள்ளுதல், பரிகாசம்பண்ணுதல். 
wantonly, சரசம்பண்ணுதல், போட் 
டிபண்ணுதல், களித்தல். 
to make sport, பதி பண்ணுதல், 
கேவிபண்ணுதல்,போட்டி பண்ணல், 
to talk, பரிசாசம்பேசுதல். 

Sport'ful, a. பதிடியான, சரசமுள்ள. 
Sport’ful-ly, adv. படியாய், where 

மாய்; சரசமாய், கேலியாய். 
Sport’ful-ness, s. விளையாட்டு, கேலி, ௪ 

ரசம், கொண்டாட்டம், பரிகாசம், 
களியாட்டு, 

Sport/ive, a. பரிசாசமான, விளையாட் 
டான, களியாட்டள்ள. 

Sport'ive-ness, 8. பரிகாசம். 
Sportsman, 8. வேட்டையாடுநிறவன், 

வேட்டைக்காரன், வேடன். 

ல், வேட்டைவிளையாட்டு, வேட் 
டம்; பாபத்தி. 

Spot, 8. sep, மாசு, களங்கம், மறு, பு 
ள்ளி, இலாஞ்சனம், குற்று, பொட்டி, 
in the moon, sளங்கம், மறு, மாசு. 
in a peacock’s tail, &c., ser, புள் 
ளி, பொறி, 
of ground, &c., தோட்டம், கொல் 
லை, புனம், பாத்தி, 
of yellow in the skin, தேமல், உத்தி, 

அத்தி, பசலை. 
on the forehead, Hagin, யொட்டி, 
on the snake’s hood, உத்தி, அத்தி, 

படப்பொறி. 
as place, தானம், இடம். 
as fault, கறை, மாசு, குற்றம், 

Spot, v. a. கறைப்படுத்தல், களங்கப்ப 

டுத்துதல். 
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Spotiless, a. மாசில்லாத, சுத்தமான, & 

ளங்கமற்ற, கறையற்ற, 
Spot'less-ness, 8. sறையின்மை, குற்ற 

மின்மை, நிருமலம், களங்கமின்மை, 
அகளங்கம், தப்பு. 

Spot'ti-ness, 8. sறையுடைமை, மாசு 
டைமை, புள்ளியுடைமை. 

Spotty, a. புள்ளியுள்ள, புள்ளிவிழுந்த. 
Spous’al, 8. விவாகம், மணம். 
Spous'al, a. விவாகத்துக்கடுத்த. 
Spouse, 5. மனையாட்டி, பிரியை, மண 

வாட்டி,கண்ணாட்டி,வாக்குத்தத்தை. 

Spouse, v. a. விவாகம்முடித்தல், விவா 
கம்நியமித்தல், சைப்பிடித்தல். 

Spouse'less, a. விவாகமற்ற. 
Spout, s. பீவி, மீர்பாயுந்துவாரம், சுவர் 

மேல்மதகு, நீர்தூம்பு. 
as water-spout, ஆகாயவழியாய்மீரெ 

மும்புகை, சமுத்திரத்தினின்றுமு 
லுக்குச்செல்லுஞ்சலத்தம்பம், 

Spout, ». a. பீலியாற்பாய்ச்சுதல், 
ப்பண்ணுதல், கொப்பளித்தல். 
as mouth, முதிர்ச்யொய்ப்பேசுதல். 

Spout, v.n. பீரிடுதல், பீலியாற்பாய்த 
ல், கொப்பளித்தல். 

Spout’er; 8s. வாசாலன், வாயாடி. 
Spout’ing, 8. Fீர்ப்பாய்கை, வாசாலம், 

வாய்ச்சம்பிரதாயம். 

SA 

| Sprain, s. ஈரம்புச்சளுக்கு, மச்களிப்பு; 
Sports'man-ship, 8. வேட்டைத்தொழி | உளுக்கு, சுனாக்கு, 

Sprain, v. a. சுராூக்கப்பண்ணுதல், மக் 
களிக்கச்செய்தல். 
to be sprained, சுளுக்குதல், மக்களி 
த்தல், உளுக்குதல். 

Sprawl, ». n. செங்கிரையாடல், பிள்ளை 
எஸிஞுகாத்ிருகை யன்னல். 

Spray, 5. இனை, தழை, பணர். 
water, அலைத்திவலை, அரைத்திவலை, 
தூவானம், அறல். 

Spread, s. விசாலம்; விரிவு, அகலம். 
as a cloth, அப்பட்டி, மூட்பெபு 
டைவை. 

Spread, v. a. பரப்புதல், விரித்தல், பர 

வுதல், அகற்றல். 
sail, பாய்தூக்குதல்; பாய்விரித்தல். 
the wings, or feathers, Apகுவிரித்தல். 
as a curtain above, விசானித்தல், மே 
ற்கட்டிகட்டதெல். 
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a rumor, தூற்றுதல், பரட்புதல். 
to scatter, தூவுதல், தூற்றுதல், ந்து 

தல், விதைத்தல். 
to smear, பூசுதல், மெழுகுதல், 
the neck, as a cobra snake, ui 
டுத்தல், படம்விரித்சல். 

Spread, v. ௩. பரம்புதல், விரிதல், பெரு 

குதல், பரவுதல், சிசனுதல், படர்தல், 
விசாலித்தல், அகலுதல். 
as rennet, தோய்தல், உறைதல், 

as branches, eruptions, &c., படர்க. 
ல், விரிதல், இளைத்தல். . 
as poison, leaven, &c., சவறுதல், ஏ 

அதல், பற்றுதல், ஊறுதல். 

Spreading, s. படர்ச்சி, Soma, பர 
ம்புகை, ஊறுகை. 

{ 

Sprig, s. களை, தழை, முளை, தளிர்; 
கொழுந்து, பணர். 

Sprig’gy, a. ணையுள்ள, தளிர்ப்பான. 

Spright, 5.2 ஆவேசம்; பிதிர், தென்புல 
Sprite, த்தான். 

Spright’ful, a. லரமுள்ள, குதிக்றெ, அ 
ள்ளூறெ, சுறுக்குள்ள. 

Spright'ful-ly, adv. லீரமுள்ளதாய், வீர 
மாய், பெலமாய், குதிப்பாய். 

Spright’ful-ness, s. வSீரத்துவம், அள்ளா 
ட்டம், குதிப்பு. 

Spright'less, a. eரமற்ற, தைரியமில்லா 
த, மந்தமான, கதியற்ற. 

Spright’li-ness, s. az, தள்ளாட்டம், 
குதிப்பு, கதி, கவனம். 

Spright'ly, a. வீரமுள்ள, அள்ளாட்ட 
மான, கதியுள்ள. 

Spring, 8. அள்ளு; குதிப்பு, பாய்ச்சல். 
orifice of, ஊற்றுக்கண், அவாரம். 

the season, வசந்தகாலம், துளிர்கா 
லம், உதிர்காலம். 

of a fish, &c., அள்ளல், பாய்ச்சல். 

of a machine, வில்லு. 

of a trap, bent bow, &c., யெொரறி, வி 
சை, எஃகுகை. 

as a fountain, source, &c., ஊற்று, 
உறவி, மூலம். 

to start game, &c., எழுப்புதல், கலை | 

த்தல். 
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cause to explode, Gan umeG_@ 
வெடிக்கச்செய்தல். 

Spring, v. 2. பாய்தல், வாவுதல். 
to appear, தோன்றுதல், உதித்தல். 
to grow, அளிர்த்தல், முளைத்தல். 
at, or up to, தாவுதல், பாய்தல். 
to leap, யரய்தல், தத்துதல், தாண் 

தல், குதிகொண்டபொய்தல். 
back, எஃகுதல், பின்தாக்குதல், தாக் 
திமீளல், அதைத்தல்., 
into existence, உண்டாகுதல், Sos 
தல், தோன்றுதல். 
UP, எழும்புதல், முளைத்தல், 
uphigh, ஓங்குதல், உயர்தல்,வளருதல். 

Springe, s. கண்ணி, பொறி, தடம், = 
ருக்கு. 

Springe, v. a. sகண்ணிகுத்திப்பிடித்தல், 
பொறியேற்றிப்பிடித்தல். 

Spring’-halt, s. குதிரைகளின்முடம். 
Spring’-head, s. ஊற்றுக்கண், ஊற்றுத் 

துவாரம், உறவி. 
Spring i-ness, 5. விசையுள்ளதன்மை, 

ஊற்றுள்ளது. 
Spring’ing, s. வளர்ச்சி, முளைப்பு, அங் 

குரிப்பு, கிளர்ச்சி, விசை, கெதி, கு 
திப்பு, தாண்டுகை. 

Spring’-tide, s. Fீர்ப்பெருக்கு, உவாவி 
Nov Tou GEG. 

Spring'y, a. விசையுள்ள, aoG Gn. 
Sprink'le, s. அளி, தூவல். 
Sprinkle, v. தூவுதல், தெளித்தல், பு 

ரோட்சித்தல், சிந்துதல். 
as rain, துமித்தல், அளித்தல், கூறல். 

Sprink'ler, s. தெளிப்போன், தாவுவோ 

ன், சிந்துவோன். 
Sprink'ling; s. தெளிப்பு, தூவுகை. 
Sprit, ». ௩. அளிர்த்தல், அரும்புதல். 
Sprout, s. ளை, தளிர், தளிர், ளை, 

கொழுந்து, அருப்பு. 
Sprout, v. Ns முளைத்தல், அளிர்த்தல், ௮ 

Gos, கிளைத்தல், தழைத்தல். 
as feathers, றகுமுளைத்தல், அரும் 
புதல், இறகுகொள்ளல். 

Sprout’ing, s. அளிர்ப்பு, தளிர்ப்பு. 
| Spriice, s. ஓர்லிதகசேவதாரு. 

Spring, 1. a. பொறித்தல், விசைத்தல். P ஜாவிததெவதாரறு 
Spriice, v. a. Aறப்பித்தல், சிங்காரித்த 

ல், அலங்கரித்தல், சோடித்தல், கோ 
லஞ்செய்தல். 



SPU 

Sprice, a. சங்காரமுள்ள, நரகரீகமுள் 
ள, அலங்காரமுள்ள. 
person, சிங்கரரக்காரன், நாகரீகன். 

Sprice'ly, adv. Aஙsகாரமாய், அலங்கா 
ரமாய், சிறப்பாய். 

Spriice'ness, s. Aங்காரத்தன்மை, Apu 
பு; நாகரீகம், அலங்காரம், 

Spry, 4. துள்ளாட்டமான, களிப்புள் 
எள, குதிக்கிற, சுறுசுறுப்புள்ள, வீரமு 
ள்ள, கெதியுள்ள. 

Spud, 5. பரரை, களைவாரி. 
as ிwarf,குட்டை,குள்ளம்; குறுமை. 

Spime, 8. தரை, பேனம். 
Spiime, v.n. துரைத்தல், நொதித்தல். 
Spim'ous, அரையுள்ள, அரைதள்ளு 

Spim’y, aoe பேனமுள்ள. 
Spunge, 8. (see Sponge.) sடற்காளா 

ன், கடற்பாூ. 
Spunge, v. a. (see Sponge.) gigs 

ல், ஒற்றுதல்., 
to live by sponging, @g1~ 9 புண்ணு 
தல், தட்டுக்கொட்டாய்ப்பிழைத்தல். 

Spun’ger, s. (see Sponger.) Aடைக்றெ 
வன், வீடுதுங்கி, தெட்டியுண்போன், 

தட்டகெொெகொட்டாய்ப் பிழைக்கிவன். 
Spung!y, a. (see Spongy.) சலைடையா 
ன, அல்லரியலுள்ள, கண்ணறையுள்ள. 

Spunk, 8. கொய்யசதா. 
as spirit, தணிவு, முயற்சி, ஓர்மம், 
ஆண்மை, சுணை. 

Spunk'y, a. வேகமுள்ள,துணிகரமுள்ள. 

Spur, s. குதிரையேற்றக்காரர்அணியுங் 

குதிமுள். 
as incitement, «வல், அருட். 

of a cock, &c., யோர்முள். 

Spur, v. a. வக; எழுப்புதல், தூண் 

Ose, செலுத்துதல். 
Spur, 1. ௩. கெதியாயோடுதல், முந்தி 

யோடுதல், விரைதல். 

Spi'ri-ous, a. பொய்யான, போலியா 

ன, கள்ளமான, வம்பான. 

account, பொய்க்கதை, கட்டகெகதை., 

Spu'ri-ous-ly, adv. கள்ளமாய், போலி 
யாய், வேஷமாய். 

Spi'ri-ous-ness, 8. sரவடம்; கள்ளம், 

பொய், போலி, வம்புத்தனம். 

Spurn, 5. வெறுப்பு, நிந்திப்பு,இகழுகை, 

தூணை. 
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Spurn, 0. a. உதைத்தல், தள்ளுதல், நிற் 
M550, வெறுத்தல். 

Spurn, v. 2. வெறுப்புக்காட்டுதல். 
Spurred, a. குதிமுள்ளணிந்த, அண்ட 

ய்பட்ட, எவப்பட்ட. 

Spur'rer, 8. குதிமுள்ளணிந்தவன். 
Spurt, £. கொப்பளிப்பு, பீர்ச்சு. 
Spurt, v. a. கொப்பளித்தல், அப்புதல்,. 

கக்குதல். 
out of a syringe, Jர்ச்சுதல், 

Spurt, v. n. பீரிடுதல், நீர்பாய்தல். 

out as blood or milk, &c., SAL 
மோடுதல், பெருகுதல். 

Sput'ter, s. கொப்பளித்ததூறல், வாயா . 
லூதிவிட்டதிவலை. 

Sput'ter, v. a. அப்புதல், அலப்புதல், க 

கத்துதல், பசப்புதல். 
Sput'ter-er, 8. தப்புவோன், பசபசப் 

போன். 
Spy, 8. வேவுகாரன், ஒற்றன், 2oran 

ளி, சாரணன், வேயன். 
Spy, 0. 4 வேவுபார்த்தல், உசாவுதல், 

உளவுபார்த்தல். 
Spy’-boat, s. வேவுத்தோணி. 
Spy'-gliss, s. Aரதிஷ்டிக்கண்ணாடி, ௩ 

ச்சுக்குழல், சமுக்காக்குழல். 
Squab, s. புறாக்குஞுசு. 
Squab, a. கொழுத்த, சிறகுமுளையாத, 
பொருமின, நெய்த்த. 

Squab’bish, 7 கொழுத்த, தடித்த, ஙி 
a. : 

Squab’by, t ணத்த. 

Squab’ble, s. குழப்பம், சந்தடி, சண் 
டை, கைகலப்பு, மல்லாட்டம், வா 
அ, தர்க்கம். 

Squab‘ble, v. 4. வாதாடுதல், சண்டை 
பிடித்தல், கைகலத்தல், சந்தடிபண் 

ணுதல். 
Squab’bler, s. வrரதாடுவோன், சண்டை . 
பண்ணுவோன், சந்தடிகாரன். 

Squad, s. ஆயுததாரிகள்; ஆயுதக்காரர், 
படைக்கூட்டம். 

Squad'ron, s. சதுரயூகம், போர்க்கப்ப 
ற்கூட்டம், பதாதி. 

Squal’id, a. அழுக்கான, வண்டலுள்ள, 

பொருக்குள்ள, பூஞ்சு பிடித்த. 

Squal-id'i-ty, 5. அழுக்குள்ளசன்மை, 

ஊத்தையுடைமை. 
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Squal'id-ness, s. அழுக்கு; வண்டல், 
க ொளுக்ளு, பூஞ்சு. 

Squall, s. புயல், சுறைக்காற்றா, கசடு, 
Squall, v.n. கதறுதல், தீச்சிடதெல், கத் 

அதல். 
Squall’ er, 8. கதறுவோன், GFAOCanr 

ன், கத்துவோன். 

Squall’ y; a. குழப்பமுள்ள,; காற்றுக்கு 
ழப்பமான, குறையுள்ள. 

Squa'lor, s. அழுக்குடைமை. 
Squa'mose, ப சொறியுள்ள, பொருக் 
Squamous, ல் செதிலள்ள. 
Squan'der, ». a. விருதாவாய்ச்செலவ 

மித்தல், போக்கடித்தல், தூற்றுதல், 
அத்தநாசம்பண்ணுதல், சிதைத்தல். 
to be squandered, கெடுsல, Fags 
ல், செலவழிதல், சேதப்படுதல். 

Squan'der-er, s. அழிப்பாளி, செலவா 
ளி, ஊதாரி, அற்றாரி. 

Square, 8. சதுரம், சதுக்கம். 
in land measure, குழி. 
of land, கோலறை, 

a carpenter’s instrument, wii uu 
லகை ; கோணமறிகருவி. 

Square, v. a. சதுரித்தல். 
accounts, சரிப்படுத்தல், கணக்குப் | 
பூட்தெல், தொகசைபார்த்தல். 
4 number, வருக்இித்தல், தொசகைச்ச 
அரங்காணுதல், குழிமாறுதல். 
timber, &c., சதுரப்படவெட்தெல். 
with, இசைதல், இணங்குதல். 

Square, a. சதுரமான. 
cubit, சதுரமுழம். 
foot, சதுாஅடி. 
Toot, வருக்கமூலம். 

surface, சதுக்கம், ௪துரநிலம். 
Square'ly, adv. சதுரமாய், இணக்கமா 

ய், PUG, இசைய. 
Square’ness, s. சதுரப்பாடு, இணக்கம். 
Square’meas-ure, 8. Gபலவளவைமானம். 
Square’-rigged, (vessel.) ஒர்விதமரக்க 

லம், கப்பல். 
Squash, s. sAவு, மசிவு, நைவு. 

a kind of fruit, பூசுணி, 
Squash, v.a. BASSO, ஈசுக்குதல், மி 

த்தல், கசக்குதல். 
to be squashed, as a flower, &c., ௧௪ 
ங்குதல், CASO. 
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Squat, s. குக்துகை, கும்தியிருக்கை, 
Squat, v. ௩. குந்துதல், குந்தியிருத்தல். 

on another’s land, ஒதுக்குக்குடியி 

ருத்தல்; இரவற்குடியிருத்தல். 
Squaw, s. வேடுவிச்ரி, 
Squéak, s. இச்சு, ஒச்டடு, Sr. 
Squéak, v.n. SFHOSA, இரைதல், Ei 

தீரெனல். 
Squéak’er, s, Sச்சடுவோன். 
Squéal, v.n. GFHOSH, ENOsH, இ 

ரைதல். 
Squeam/ish, a. உவட்டிப்புள்ள, வெறு 

க்கிற, அற்பத்திற்கோபிக்கிற, 
Squéam/ish-ly, adv. உவ ட்டிப்பரய், 

வெறுப்பாய், குதிசிதமாய். 
Squéam’ish-ness, 8. ஒஞ்சிப்பு, கூச்சம், 

வெறுப்பு, உவட்டிப்பு, குறிப்பு. 
false delicacy, மறுக்கு, சவர்க்களிப் 
பு, குற்சிதம், உவட்டு, 

Squeeze, 8. Silay, இறுக்கு, ரெருக்கு, 
UN SEG, ஈசுக்குகை. 

Squeeze, v. a. பிழிதல், நித்தல், சுக் 
குதல், நெரித்தல், ரெருக்குதல், உற 

க்குதல்; இறகப்பிடித்தல். 
in the hand, as a leaf, szக்குதல். 
out matter, pus, &c., பிதுக்குதல், 
to be squeezed, s¢HG 50, 5FHG 
தல், நெரிதல், ஈசுக்கப்படுதல். 
to be squeezed out, Jaங்குதல். 

Squeezing, s. பிழிவு, பிதுக்கம். 
Squib, 5. பட்டாசு, சுுசொல், மையா 

ண்டி, ஈகைச்சொல். 
Squib, v. a. பட்டராசுசுதெல், சுடப்பே 

சுதல், குத்திரம்பேசுதல், வெடித்து 
ரைத்தல், விகாதம்பேசல். 

Squint, s. ஒரக்கண், மாறுகண், வாக்கு 
க்கண். 

Squint, v. 2. சரியப்பார்த்தல், வால்குக் 
கண்ணாய்ப்பார்த்தல். 
eyed person, மvrாறுகண்ணன், வாக்கு 
க்கண்ணன். 

Squint, a. வரக்குக்கண்ணுள்ள. 
Squire, s. தரைமகன், துரைமகனுக்ி 

டும்பட்டம், துணைச்செய்பவன். 
Squire, v. a. தஅணைச்செய்தல், சகாயஞ் 

செய்தல், தோழமைகூடல். 
Squirm, v. n. பதைத்தல், துடித்தல். 
Squir’rel, s. அணில், வெளில். 
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trap, பொறி, இடார். 
5qயit,5.சிவிறி,நீர்வீசுந்துருத்தி, சிற்றாறு 
Squirt, wa பீர்ச்சுதல், பீரிடச்செய் 

தல், மீர்தூவச்செய்தல். 
Stab, ௧. குற்று, பாய்ச்ச. 
Stab, v. a. குற்றுதல், பாய்ச்சுதல், குற் 

றப்பேசுதல், சட ச்சொல்லல். 
Note. @g/50 is sometimes but 
improperly used for GHMsa. குத் 
அதல் means to strike with a blunt 

instrument. e 
Stab’ber, s.  குற்றுதறவன், பாய்ச்சு 

வோன். 
Stabbing, s. குற்று, பாய்ச்ச. 

maiming, குற்றுவெட்டு, அங்கபங் 
கம், அங்கசேதனம். 

Sta-bil'i-ment, s. நிலைப்படதெதுகை, ஸ் 
திரப்படுத்துகை, உறுதிப்படுத்துகை. 

Sta-bil’i-ty, 8. நிலைபேறு, உறுதி, உரம், 
திரம், சாசுவதம், அசலம். 

Stable, s. மால், பந்தி, சாலை. 
for cattle, கொட்டில், ஆநிலை, கோ 
ட்டம், பசுக்கோட்டம், 
for elephants, ஆலையம், வாரி, யானை 
க்கூடம், ஒளி. 
for horses, &c., குதிரைச்சாலை, குதி 
ரைலாயம், மந்திரம், சாலை. 

Stable, a. நிலையுள்ள, உறுதியான, ௮ 
சையாத, ஸ்திரமுள்ள. 

Sta'ble-ness, 8. உறுதிறிலைமை, அசை 
யாநிலை, ஸ்திரமுடைமை, அசலம். 

Stabling, s. மிருகங்களைச்சாலைப்படுத் 
அகை, கொட்டில், ஆன்கோட்டம். 

Stab'lish, v. a. (see Establish.) ஸ்தாபி 
EEO, ஏற்படுத்தல், நிலைப்படுத்தல். 

Sta'bly, adv. உறுதியாய், நிலையாய், ௮௪ 
லமாய், ஸ்திரமாய்,அசையாமையாய். 

Stack, s. கசடு, போர், பட்டடை. 
of arms, அப்பாக்ககளையொன்றே 
டெொன்றுசார்த்திவைத்தல். 
of rice, நெற்போர், சும்மை. 

Stack, v. a. குவித்தல், கு ம்பஞ்செய்தல். 
corn, போரடுக்குதல், சூடுவைத்தல். | 

Stack'-yard, 8. க௧ட்டடைப்பு. 
Stac'te, s. ஒர்வாசனைப்போளம். 
Stad'dle, s. தாங்குதறி, பற்றுக்கோல். 
Sta'di-um, 8. உ௨௱ட௫௰ முழங்கொண்டலஓ | 

TOT Q. 
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a career, ஓட்டம். 

Staff, 5. ஊன்றுகோல், பற்றுக்கோடு, த 
COT LL, ஊற்று, 

in music, சுதிரேகை, சுதிவரி. 
and notes, uw1.@, மெட்டு, 

Stag, 8. கலைமான், ஆண்மான். 

Stage, s. நிலைமை, அபிநயசாலை, வாசா 
ப்புச்சாலை, அஞ்சல், தாங்கல். 

of growth, பருவம், பிராயம். 
as degree, நிலை, படி, அளவு, 
as scaffolding, சாரம், அட்டாலை. 

Stage’-coach, 8. ௮ஞ்சல்வண்டில், தர 
ங்கலிரதம், தரங்கற்பண்டி... 

Stage’-play, s. ஈாடகம், கூத்து, அபி 
யம், கண்ணுள். 

Stage’-play-er, s. 9 Sewer, நாடகன், 
கூத்தாடி, கண்ணுளன். 

Stagger, 0. n. தள்ளாடுதல், தள்ளம்பா 

அதல்; தளம்புதல், தடுமாறுதல். 
Stag’ger-ing, 8. தள்ளாட்டம், தளப்பம், 

தடமொற்றம், நிலைகேடு, 
Stag'ger-ing-ly, adv. தள்ளாட்டமாய், 

தமொற்றமாய், நிலைகேடாய். 
Stag'gers, s. (pl.) சுழல்ரோய். 
Stag'nan-cy, 8. Fீர்முதலியவற்றின்கட் 

டுப்பாடு, நீர்ப்பாய்ச்சலின்மை. 
Stag'nant, a. உறைந்த, பாயாத, கட்டு 

ப்பட்ட, தடைப்பட்ட. 
water, உறைநீர், நிலைநீர், ஊனம். 

Stag'nate, v. n. Eromae sea, மீர்நரறுதல், 
Stag-na’tion, s. ஊசுகை, நாறுகை, 

of the blood, sடL்ப்பாடு,தடங்கல், 
உறைகை, தடைப்படுகை. 
of trade, &c., தடங்கல், தூக்கம், த 
ணிவு, விக்னெம். 

Staid, a, (see Stay.) சொஸ்தபுத்தியுள் 
or, சிந்தனையுள்ள, யோசனையுள்ள, 
யூகமுள்ள, நேர்மையுள்ள. 

‘Staid’ness, 8. நேர்மை, சொஸ்தபுத்தி, 

யூகம், ஆழியபுத்தி, 
Stain, 8. மாச, கறை, களங்கம், அழுக் 

கு, களிம்பு, குற்றம், வடு, 
or dye, சாயநிறம், மகரவன்னம். 

Stain, v. a. கறைப்படுத்துதல், மாசுபடு 
த்துதல், களங்கப்படுத்துதல், குற்றப் 
படுத்தல், சாயமூட்டல். 
blue, a6 Eirse, நீலப்பணியிதெல். 
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with dye, ¢mwepe_@so, சாயங்காய் 
FF SN, சரயந்தோய்த்தல், சாயந்த£ர் 
தல், சாயமிதெல். 

Stain'er, s. சாயமூட்டுவோன், சாயக்கா 
ரன், வனனக்காரன், கறைப்படுத்து 
வோன், வன்னமிடுவோன். 

Stainless, a. மாசற்ற, கறையற்ற, 
Stair, s. படி, ஆரோகணம். 
Stair'case, 8. படி, சொபானம், ஆரோக 

ணம், தாழ்வாரம். 
winding, வகசோபானம். 

Stake, s. கூர்ச்சு, முளை, கட்தெதறி. 
for impaling, கழு, கழுமரம், உல். 
in a wager, பந்தயம், ஒட்டம். 
as martyrdom, இரத்தச்சாட்சியின்ம 
ரணம், மார்க்கவைராக்கியர்மாணம். 

Stake, v. a. sட்டுத்தறியடித்தல். 
to pierce with, உல்பாய்ச்சுதல், உரு 
வப்பாய்ச்சதல், கழுவேற்றுதல். 
to wager, ஓட்டம்வைத்தல், பந்தயம் 
வைத்தல், ஓட்தெல். 

Sta-lac’tic, நீர்கல்லான்கம்பிக்கு 
Sta-lac’tic-al, ¢ ரிய. 

Rta tits, 8. f நீர்கல்லான்கம்பி. 
Sta-lag'mite, 
Stale, s. சுவையின்மை, பதனழிவு. 

of a rake, &c., sண்டகையிடி. 
Stale, 4. ஊசலான, பழுதான; காறலா | Stamp, 5: முத்திரை, அச்சு, முத்திரை 

ன, பாண்டலான, சாரமற்ற. 
Stale’ness, s. சzாரமின்மை, பதனழிக்த | > த 

. தன்மை, ஊரசினதன்மை. 

Stalk, s. sாள், காம்பு தண்டு, கால், தாறு. 

of a corn-ear, sதிர்த்தாள். 
of a leaf, இலைக்கரம்பு. 
ofa quill, இறகு, அவிதாள், முருந்து. 
tabular, like the lotus, e7erw. 

Stalk, v. ௩. உல்லாசமாய்மடத்தல், உச் 

சாயமாய்நடத்தல், விரகாய்ஈடத்தல், | 
எட்டிநடத்தல். 

Stalk’er, s. எட்டிகடப்போன். 
Stalk'ing-horse, s. ஒளிப்பரி, பொய்க் 

குதிரை, போவிக்குதிரை, வேஷம். 
Stalk'y, @ sாம்புபோன்ற, தாளுள்ள, 

தாறுள்ள, தண்ளெள. 
Stall, s. Pan, கொட்டில், சாலை, மா 

a, தொழுவம். 
Stall, v. a. மாவிலேகட்டிப்பராமமித்த 

ல், போஷித்தல். . 
$25 

STA 

stalled ox or sheep, Sar மாடு. 
Stall/age, s. s॥டைவீட்டுவாடகை. 
Stall’-fed, a. சொட்டத்தில்விட்டெ்போ 

ஷிச்த, கொழுத்த, ரெய்த்த, 
Stallion, s. ஆண்குதிரை, மாப்பிள்ளைக் 

குதிரை, பொலிகுதிரை. 
Sta'men, s. உரம், Queer. 

of a flower, அல்லி, பூர்தாது, பூஞ்சு 
ண்ணம். 

Stam’i-na, s. (pl.) அல்லித்தாள்கள். 
Stam/in-al, a. அல்லித்தாதுக்கடுத்த. 

Sta-min’e-ous, a. அல்லித்தாளுள்ள. 
Stam'mer, v.n. HEGUCUG SO, நாக்கு 

த்தட்டிப்பேசுதல்,கொன்னித்துப்பே 
சதல், தெற்றிப்பேசுதல். 
through great joy, sாத்தமும்பல். 
through rage, sாக்குளிறுதல், நாவு 
ளறுதல், ஈாத்தமும்புதல். 

as a learner or foreigner, பன்னிப் 
பன்னிப்பேசுதல், தெற்றிப்பேசல். 

Stam'mer-er, s. திக்குவாயன், தெற்று 
வாயன், கொன்னைவாயன். 

Stam'mer-ing, s. மழலை, உல்லாபம், தி 

க்கு, கொன்னை. 
mouth, இக்குவாய், கொன்னைவாய். 

Stam'mer-ing-ly, adv. திக்குவாயாய், 
கொன்னையாய். 

SSM, கம்பட்டக்கமபு. 

duty, முத்திரைவரி. 
for coining, சம்பட்ட முளை. 
with the foot, JS, உழக்கு. 

Stamp, v. a. கம்பட்ட மடித்தல், பதித் 

தல், சித்திரம்பதித்தல். 
with the foot, மிதித்தல், 

Stamp’er, s. sம்பட்டமுளை. 

Stamp’ing, s. பதிப்பு, கம்பட்டம். 

mill, அச்சுப்பதிக்றெவியர்திரம். 

உழக்கல், 

 Stinch, ». a. தடுத்தல், அடைத்தல், தம் 

பித்தல், மறித்தல். 
blood, இரத்தம்தடுத்தல், 

Stinch, a. யெலனான, உரமுள்ள, A 
லையுள்ள. 

Stinch’er, 8. இரத்திக்சப்யோன், த 

டைப்பவன். 
Stan'chion, s. ட்ட, மிண்டு, உதை 

கால், தாங். 
Z4t 
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Stinch’ness, 8. werden, நிதார்த்தம், 
யதார்த்தம், அசையாஙிலை. 

Stand, s. தண்டு, கால், கம்பம், தாள், தம் 
பம், பத்தி, தரங்கல். 
point, உச்சம், நிலை, அஸ்திபாரம், 
for a candle, விளக்குத்தாள், விளக் 

குதீதண்டு, தீபமத்திகை. 
- for a wash bowl, soவை,புரிமணை, 

திரிமணை, ஸ்தானம். 
the bottom of, பாதம், அடி. 
as station, நிலை, தானம். 
to take a stand, நிலைத்தல் . 

Stand, v. a. தாங்குதல், பொறுத்தல், நி 

அத்துதல், ஸ்தாபித்தல். 
Stand, v. n. நிற்றல், நிலைத்தல். 

back, Jன்ணிடுதல், விலகுதல், பின் 
னிற்றல், பின்வாங்கல். 
erect, நிமிர்தல், நிறுதிட்ட மாய்மிற் 
றல், நிமிர்ந்துநிற்றல். 

, erect as the hair, Apgும்புதல், பொ 
டித்தல், களர்தல், சிலிர்த்தல். 
in need, தேவைப்படுதல். 
in awe, nessa, இகைத்தல். 
off, எட்ட நிற்றல், விலதிறிற்றல், தள் 

Appa, அரநிற்றல், ஒற்றிநிற்றல். 
over, தவணைதப்பிநிற்றல். 
over, as balance, Aிyுவைநிற்றல். 
over the head,உசக்குநெரேநிற்றல். 
out, as prominent, புடைத்துநிற்றல், 
out to sea, sகரைக்குவிலகுதல். 
out, ஏதிரிடையாய்நிற்றல். 

out of the way, ஒற்றிப்போதல், வில 

குதல்; நீங்குதல். 
still, சங்குதல், நிலைத்தல், தரித்தல். 
up, நிமிருதல், நிறுதிட்டமாதல். 

as to bear, தாங்குதல், சகித்தல், பொ 

MEE. 
as a candidate for office, உரித்துக்கா 

ட்டிறிற்றல், தகுதிகாட்டி நிற்றல். 
to a thing, சாதித்தல், துணிந்துநிற்ற 
ல், விடாதுநிற்றல். 

to stand examination, தேோரலாமைநி 

ற்றல். 
to stand by one, அணுகிநிற்றல், கா 
தீதுநிற்றல், சங்காத்தியாய்நிற்றல். 
stand in hand, அவசயமாயிருத்தல், 
கையோடேஙநிற்றல். 
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Stand'ard, s. அளவு, பிரமாணம், சுமுத் 
திரை, திட்டம், மட்டு மானம். 
as banner, Gary, தவசம். 
to erect, கொடியேற்றுதல், அவசா 
ரோகணஞ்செய்தல். 

Stand'ard, a. உறுதியான, விசேஷித்த. 
Stand'ard-bear’er, s. தவசதாரி, தவச 

தாரகன், கொடிக்காரன். 
Stand’er, s. நிற்கிறவன், நிலைஞன். 
Standing, s. நி’oைநிற்கை. 
Standing, a. நிற்கிற, நிலைக்றெ, 
Stand'ish, s. எமுத்துமுஸ் ததுவைக்கும் 

தட்டம், எழுத்துபயோக உறை. 

Stand’-still, s. அசையாஙிலை, 
Stank, s. (see Stanch.) வரம்பு, செய் 

கரை, அணை, சேது, குலை. 
Stan'na-ry, 8. அத்தநாகச்சுரங்கம், 
Stanza, s. கவி, பாட், 
Staple, 8. வியாபாரஸ்தலம், ஆவணம், 

அங்காடிவீதி, கடை, பிரதானசரக்கு. 
of cotton, flax, &c., அம்பு, அய், A 
ம்பு, பஞ்சிற்றொடர்தனி. 
of iron, குண்டாணி, சடையாணி, 
இருப்புத்தாழ்ப்பாள். 
of a yoke, மதியாணி, பகல். 
as articles of export, &c., ஏற்றுமதி 
ச்சரக்கு. 

Sta'ple, a. பிரசான, விசேஷித்த. 
Stir, s.கட்சத்திரம், விண்மீன்,தாரகை, 

தாரை, பஞ்சிதம். 
falling, விண்வீழ்கொள்ளி, 2 Hans. 
pole, அருவன், அருவன்வெள்ளி. 
morning, உதயதாரகை, உதயநட் சத் 
திரம், விடிவெள்ளி. 
fixed, நிலைக்திரகம், நிசரச்கிரகம். 

Star'board, s. தொணியின்வலப்பக்கம். 
Stirch, 8. பசைமா, கூழ்ப்பசை, EA 

ப்பசை. 
Starch, v. a. கSுசிபோடுதல்,கஞ்சிதோ 

ய்த்தல், பசையூட்கெல். 
Starch, a. முறைப்பான, முரணான, யி 

டுக்சான, வணங்காத. 
Star’-cham-ber, s. நியாயஸ்தலம். 
Starch’ed, a. உறைந்த, வசையாத, முர 
ண்டான, வணங்காத. 

Stairch’ed-ness, s. உறைந்ததன்மை, வ 

சையாமை, முரண். 
Starch’er, s. பசையிடுவோன். 
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Stirch'ly, adv. பசைமையாய், முர 
னாய். 

Stirch’ness, s. பசையுடைமை, முரணு 
டைமை. 

Stare, s. உற்றுப்பார்க்கும்பார்வை, குறி 
தீதபார்வை, குறுவிழி. 

Stare, v. a. உற்றுப்பார்த்தல். 
at one, ஏறலிறங்கப்பார்த்தல், பாதா 
திசேசமாய்ப்பார்த்தல், ஒன்றையுற்று 
ப்பார்த்தல், கண்ணுறுத்திப்பார்த்தல். 
with amazement, இகைத்துப்பார்த்த 
ல், விறுமித்துப்பார்த்தல். 
through fear, SgதAிறுத்துப்பார்ச்தல், 
அஞசிப்பார்த்தல். 

lasciviously, sண்போடுதல். 
in the face, மன்னின்றெச்சரித்தல். 

Star’er, s. உற்றுப்பார்ப்போன். 
Star'-gaz-er, 8. கஈட்சத்திரங்களைப்பார்த் 

தறிபவன், சோதிடன். 
Staring, s. உற்றுப்பார்க்கை, GMAIL) 

ப்பு, கண்ணுறுத்திப்பார்க்கை. 
Stark, a. முரணுள்ள, உரமுள்ள, முற் 

றத்தீர்க்த, ஆழமுள்ள. 
Stark, adv. முற்றும், முழுதாய், தீர்ப்பா 

ய், தீர, அற. 
naked, நிருவாணமான. 

Stir'less, a. sட்சத்திரந்தோற்றாத, மங் 
குளமான. 

Starlight, s. sட்சத்திரவொளி. 
Star'light, a. sட்சத்திரவொளியுள்ள. 
Star’-like, a. sட்சத்திரம்போன்ற, பிர 

வையுள்ள, ஒளியுள்ள, £ீர்த்திபெற்ற. 
Starling, s. emu. 

of a bridge, பாலத்தின்விற்காப்புத்த 
ம்பம், பாலத்தின்பாதங்காக்குந்தறி. 

Stir'red, நட் சத்திரம்நிறைந்க, தார 
Star'ry, - ¢ கையுள்ள. 

heavens, sL்சத்திரமண்டலம், தாரா 
பதம், ஈட்சத்திரபதம். 

Start, s. பெயர்ச், புறப்பாடு. 

through fear, இடுக்காட்டம், தடுக்க 
டு, வெருட் ௭. 

Start, ம. a. பெயர்த்தல், எழுப்பிவிதெ 

ல், அரத்துதல், புறப்படுத்தல். 
Start, v.n. HOEHOSH. | 

to move with a spring, பாய்தல், வா 

வுதல், அள்ளுதல். 
to set out, புறப்படுதல், 
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out, பிதுங்குதல், கக்குதல்,கழலுதல். 
from the course, தப்புதல், தவறுதல், 
விலகுதல், நீங்குதல். 
off running, ஒடத்தொடங்குதல், ஒ 
ட்டமெடுத்தல். 
as infants, இடுக்கிடுதல், துணுக்கெறி 

தீல், அடித்தல். 
as a rock, &c., when. moved, Qa) 
ழ்தல், பெயர்தல். 

Stirt'er, s. புறப்படுவோன், எழுப்புவ 
அ, புறப்படுத்தவோன். 

Start'ing-post, s. பந்தயவோட்டக்கார 
ர்ஓடத்தொடங்குமிடம். 

Start'le, s. திடுக்காட்டம். 
Start'le, v.a. இடக்கிடப்பண்ணுதல். 
Stirt'le, v. n. ஏங்குதல், திடுக்கிடுதல். 

to be startled, Sகைத்தல். 
Starv-a'tion, 8. பAியினால்வருந்துகை. 

Starve, v. a. பசியாலுடற்றல், பசியால் 
வருத்திக்கொல்லுதல். 

Stirve, v.n. பசியினாற்சோருதல், பரி 
யாற்சாதல், பட்டினியிருத்தல். 

Stirve'ling, 8. பசியினால்மெலிந்தவன், 
பசியினால்மெலிந்தது. 

Stirve'ling, a. பAயினால்மெலிந்த. 
State, s. நிலை, நிலைபரம், நிலைமை, தன் 

மை, Ei, நிருவாகம், இயல்பு, அந்த 
ஸ்து. 

affairs, இராசகாரியம், அரசியல். 
in state, பவனி, உலா, மகத்துவம். 
right state, sற்சீர், பக்குவம், பருவ 
ம், செம்பாகம், செவ்வை, நன்னிலை. 
as a province or government, இராச 
சியம், மாகாணம், தாலுகா. 

State, v. a. சொல்லுதல், சொல்லியறி 

விச்தல், விரித்தச்சொல்லுதல், உரை 
த்தல், விபரித்தல். 
a case in court, வரழக்குச்சொல்லுத 
ல், வழக்குரைத்தல். 
in brief, தொகுத்துச்சொல்லுதல். 
grievances, கறைசொல்லுதல்,முறை 
யிடுதல், குறைகூறல். 

Stated, a. சொல்லப்பட்ட , குறித்த, ௨ 
ரைக்கப்பட்ட, நிலைப்பட்ட. . 

Stat’ed-ly, adv. ஒழுங்காய், தவணைக்கு 

த்தவணையாய், முறைமுறையாய். 
Stateli-ness, 5. சம்பிரமம், ஆடம்பரம், 

வேடிச்சை, அட்டோலிச்சம். 
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Srate’ly, adv. கொலுவாய், கோலமாய், 
சிறப்பாய், உச்தெமாய், ஆடம்பரமா 
ய், வேடிக்கையாய். 

Statement, s. சொல்வியகாரியம், வாக் 

குமூலம், சங்கதி, சமாச்சாரம். 
Stateroom, 8. ஆஸ்தானமண்டபம், 

கொலுமண்டயம். 
Statesman, s. அமைச்சன், கும்ச்சத்து 

ணெவன்; மந்திரி, தருமசாத்திரி. 
Stat'ic, 
Stat'ic-al, ““( 

Stat'ics, s. பொருள்களைச்சமநிலையாக் 

குந்தத்துவசாத்திரம், ஸ்தவித்தியை. 
Station, 8. நிலைமை, நிலை, இடம், தா 

னம், பதம். 
as post, உத்தியோகம், தொழில். 
as rank, தரம், வரிசை, குலம், சாதி, 

tation, v. a. நிறுத்துதல், ஏற்படுத்தல், 
நிலைப்படுத்தல். 
to be stationed, ரeoகொள்ளுதல், த 

ரித்தல், நிலைத்தல். 
Sta'tion-a-ry, a. நிலையுள்ள, நிலைபேறா 

ன, நிலைபெற்ற, அசையாத, தரமான. 
to be stationary, நிலைகொள்ளுதல், 
தங்குதல், தரித்தல், ௮சலமாதல். 

Sta’ tion-er, 8. புத்தகமுதவியனவிற்போ 
ன், புத்தகவியாபாரி. 

Sta’tion-er-y, s. கடுதாசி தூவல்முதவிய 

வை; எழுத்துமுஸ்£து. 
Statist, s. (see Statesman.) அரசாட்சி 

at எடுத்தலளவைக்குரிய, 

அப்பியாச, தருமசாஸ்திரி, 
Sta-tist/ic, தேசவர்த்தமானங்க 
Sta-tist’ic-al, ளுக்குரிய. 
Stat-is-ti‘cian, s. சேசஇதிகாசன். 
Sta-tist'ics, 8. பலவகைத்திட்ட, பொ 
uy, தேசவிருத்தாந்தம். 

Stat'u-a-ry, 8. தச்சன், சிற்பசாத்திரி, 
கொத்துவேலைக்காரன் ,சித்திரகாரன், 
ஓவம், சத்திரம், சத்திரவேலை, 

Statue, s. உருபம், பாவனை, பாவை, 
பிரதிமை, பொம்மை... 
stone, A%&, விக்திரகம். | 

Stat/ure, s. ஆளளவு, வளர்த்தி, புருஷ 

ப்பிரமாணம், புருஷம். 
Stat'u-ta-ble, a. இராசபிரமாணத்தினா 

ல்வரக்கூடிய. 

Stat'u-ta-bly, adv. இராச பிரமாணத்துக் 
கேற்றதாய். 
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Statute, 8. கட்டளை, முறைமை, நிய 
மம், விதி, நியாயப்பிரமாணம், சுமி 
ரதி, நியாயரெறி, ஸ்மிருதி. 

Stat'u-to-ry, a. முறைமையான, நியம 
முள்ள, பிரமாணத்துக்கடுத்த. 

Stave, 8. மஞ்சிகைப்பலகை, பீப்பாப் 
பலகை. (Eng.) 

in music, இலயரேகை )சுத்தசுதிப்பி 
ரமாணரேகை. 

Stave, v. a. தகர்த்தல், உடைத்தல். . 
off, தோணியொன்றோடொன்றுதாக் 
காதபடி ஈகர்த்துதல். 

Stay, $+ ஆதரவு; ஆதாரம், ஊன்றுகோல், 
தஞ்சம், பொறுப்பு, பற்று, 
as prop, &c., தாங்கி, முட்டு, மிண்டு. 

Stay, v. a. நிறுத்துதல், தடுத்தல், மறித் 
தல், விலக்குதல். 
to keep from sinking, 

ந்துதல், மிதத்துதல். 
Stay, 0. ௩. தங்குதல், தரித்தல், நிற்றல், 

இருத்தல், நிலைத்தல், பொறுத்தல், வ 
திதல், வசித்தல். 

Stay'ed, a. (see Staid.) நிலைப்பட்ட, 
உறுதியான, ஸ்திரமான. 

Stay'ed-ly, adv. உறுதியாய், நிலையாய், 
யூகமாய், நிசரமாய். 

Stay'ed-ness, s. உறுதியுடைமை, யூகம். 

Stay'er, s. நிற்தறவன், தங்குவது. 
Stay'-lace, s. கச்சின்கடைக்கயிறு, 6G 

சகம். 
Stay’-mak-er, 5. nue க ditaad 

ண்டாக்குவோன். 
Stays, 5. (pl.) மார்க்கச்சை. 

வ s. . ஈடு, பதில், பிரதி. 

Steadfast, தாவருள்ள, திடமுள் 
Sted'fast, at ஸ்திரமான, அசை 

யாத, நிலைபேறுள்ள, உறுதியான, உ 
ரமான, நிசரமான. 
mind, திடமனம், தீளம்பாமனம், தை 
ரியம், யதார்த்தமனம். 

zeal, attachment, இடLபத்தி, விடாப் 
பற்று, பத்திவைராக்கியம். 
in pursuit, கடைப்பிடி, விடாப்பிடி, 
சாதிப்பு, முயற். 

Stead’fast-ly, (adv. உறுதியாய், தொட 
ர்க்தேற்றியாய், விடாப்பத்தியாய். 

தாங்குதல், ௭ 
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Stead'fast-ness, s. தாணு, உறுதி, அசை 
யாநிலை, விடாப்பத்தி 

Stead’i-ly, adv. உறுதியாய், நிலையாய். 
Stead'i-ness, 8. உறுதி, தவறாமை, தள 

ம்பாமை, அசைவின்மை, அசலம், ஸ் 
திரம், யதார்த்தம், நிசரம். 

| Stead’y, v. a. அமர்த்துதல், நிறுத்துதல், 
| Steep'ness, s. சரிக்தசெங்குத்து. பலப்படுத்துதல், தாங்குதல். 

Stead'y, a. நிலையான, உறுதியான, ரே 
ரான, நிசரமான. 

Steak, s. இறைச்சிக்கண்டம். 
Steal, ». களவுசெய்தல், திருதெல், ௧ 

வருதல், கையாடுதல், சோரஞ்செய் 
தல். 

away, ஒளித்தல், தெரியாது தழைதல், 
தப்புதல், கழுவுதல், பதுங்கயோடு 

தல், அழுந்துதல். 
Stéal’er, s. கள்ளன், திருடன். 
Stéal'ing, s. களவு, கரவடம், சோரம். 
Stealth, s. கள்ளம், கபடம், DG. 

as secret act, இரகயெசெய்சை, ௮ 
ந்தரங்கதிரியை. 

Stealth'y, a. sள்ளமான, கரவடமான, 
அந்தரங்கமான, கூடமான. 

Steam, s. ஆவி, புகை. 
boat, vessel, jுகைக்கப்பல், ஆவியா 
லியக்கப்படுங்கப்பல். 
boiler, ஆவியெழுப்புங்கொப்பரை. 
engine, ஆவியாலியக்கப்படுமியந்தி 
ரம், புகைகச்குத்திரம். 

Stéam, v. n. புகைதல். 
Stéam’er, s. ஆவியாலோட்டப்படுங்க 

ப்பல், புகைக்கப்பல். 
Sté’a-tite, s. சவர்க்காரக்கல்லு. 

Steed, s. கதிரை, புரவி, அசுவம், துர 
ங்கம், பரி, பாய்மா. 

Steel, s. உருக்கு, எஃகு. 
for striking fire, தய்த்தட்டிவளையம். 

Steel, v. a. உருக்குவைத்தல், கடினமா 
க்கல், வைரிக்கச்செய்தல். 

Steel’y, a. உருக்கனாற்செய்யப்பட்ட, 
வைரழமுள்ள. 

Steel'yard, s. துலாக்கோல், அலாப்படி , 
நிறைகோல், சீர்கோல். 

Steep, s. செங்குத்துமலை. 
Steep, v. a. ஊட்டுதல், ஊறவைத்தல், 

தோய்த்தல்,சுவற்றுதல். 
to be steeped, ஊறுதல், தோய்தல். 
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Steep, a. செங்குத்தான, நிறுதிட்டமா 
ன, நேரான. 
hill, செங்குத்துமலை. 

Steep’i-ness, s. சற்றேசரிந்தசெங்குத்து. 
Stee'ple, s. கோபுரம், சிகரம், தூபி. 
Stee'pled, a. கோபுரமுள்ள, சகரமுள்ள. 
Steep'ly, adv. செங்குத்தாய். 

Steer, s. sாளைமாடு, இளங்காளை, வால 
ரிஷபம், சே, நாம்பன். 
of the buffaloes, sடாக்கனறு. 

Steer, v. a. sஈடத்தல், செலுத்துதல். 
for a port, கரைபிடிக்கவோடல், # 
றைசேரவோடல். 
in the wind, சராயப்பிடித்தல், காற்று 
வளத்துக்குவிடதெல். 
toward shore, sms éCana Ose. 
a ship, கப்பலோடட்டுதல், சுக்கான பி 
டிச்தல், மரக்கலநடத்தல். 

Steer'age, s. சுக்கான் பிடிக்கை. 
in a ship, முன்னணியத்தறை. 
as management, ஆருகை, மடத்து 

கை, செலுத்துகை. 
Steerer, சப்பலோட்டி, சுக்கான் 
Steer’man, கப்பல், மாலுமி, 
Wane. 

Steg-a-nog'ra-phy, s. waeumoag. 
Stel’lar, i heh el நட்ச 
Stel'la-ry,  § தீதிரத்துக்கடுத்த, ஈட்ச 

தீதிரம்நிறைந்த. 

Stel'late, i aaah ella பி 
Stel'la-ted, ‘rsாசமுள்ள, 

in botany, sாலுபக்கத்திலுங்களைவி 
டுநிற, பணைக்நறெ, 

Stel-lif'er-ous, a. sL்சத்திரமுள்ள, ந 
ட்சத்திரம்மிறைந்த. 

Stel'li-form, a. சப்தர். 
கதிர்விடுநறெ, களைக்க. 

Stem, s. தாள்; சாம்பு, தண்டு கால், 
நெட்டு, மட்டை, பாளை. . 
as tribe, Sar, சந்ததி, வமிசம். 
tabular, sாளம்; இளை. 
of a ship, Yுன்னணியம். 
of water flowers, sான, காம்பு. 

from stem to stem, «கத்துக்கு, FG 
வாங்க மும். 

Stem, v. a. எதிரேற்றுதல், கத்தல், லி 
ரோதித்தல். 



STE 

Stench, s. sரற்றம், துர்க்கந்தம, கவிச்ச, 
Ste-nog'ra-phy, s. குறிப்பெழுத்து; யூ 

காடசரம, 

Sten-to'ri-an, a. மாசத்தமுள்ள, பே 
ரொலியுள்ள. 

Step, s gH, சகவட்டிடை, அடிச்சு 
வடி. 

in dancing, <n, அடிச்சுவடு, 
of a ladder, &c., நென்பு,; படி, ப 
ழு, சோபானம், தாழ்வாரம். 
as gradation, un, ஏற்றம், ஆரோக 
ணம், சோபானம். 
as pace, sஈடை, போக்கு, கதி. 

Step, v. n. மிதித்தல், நடத்தல். 
in dancing, தாளத்துக்குமிதித்தல். 
fast, எட்டிஈடத்தல், EQL_Y FHS 
SSH, வாவிநடத்தல். 
out, புறப்படுதல், வெளிப்படுதல்,வெ 

ளிவருதல், தோன்றுதல். 
over, or across, கடத்தல், தாண்டுதல். 

Step'-daugh-ter, s. புருஷனுடையஅல் 
லதுமனைவியுடையபூருவவிவாகபுத் 

திரி, முதற்றாரத்துமகள். 
Step’-fai-ther, s. மாதாவின் பின்விவாக 

புருஷன், சிற்றப்பன், 
Step’-moth-er, s. Jதாவின் பின்தாரத்து 

மனைவி, சிறியதாய். 
Step'ping-stone, s. படிக்கல். 
Step’-sdn, 8. புருஷனுடையஅல்லதும 

னைவியுடையமுன்விவாகத்துமகன். 
Ster-co-ra'tion, s. பசளைப்படதெதுகை, 

உரமிடுகை. 
Ste-re-o-graph’ic, A கனவடிவுதோ 
Ste-re-o-graph’ic-al, றசத்றிரிக 

கும்வித்தைக்குரிய, திருடத்துவலேக் 
இய. 

Ste-re-og'ra-phy, s. sனவ | வுதோற்ற 

ச்சத்திரிக்கும்வித்தை, திருடத்துவ 

லேக்கியம். 
Steé-re-om’e-try, s. sனமறியும்வித்தை, 

திருடத்துவபரிமாணம். 
Ste're-o-type, 8. எழுத்துக்குலைக்கப்ப 

டாதஅச்சுத்தகடு, 

Sté're-o-type, v. a. அச்சுத்தகடுண்டாக் 

கல், அச்சுத்தகட்டாற்பதித்தல். 

Ste're-o-type, a. அச்சத்தகட்டுக்குரிய. 
Ste're-o-typ-er, s. அச்சுத்தகட்டாற்பதி 

ப்போன். 
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Ste-re-0-ty-pog'’ra-phy, s. அச்சுத்தகட் 
டாற்பதிக்கும்வித்தை. 

Ster'ile, a. vமலடான, கனியற்ற, கருவி 
ல்லாத, செழிப்பற்ற, பிரயோசனமி 
NUTS, அபலமான. 
ground, கரம்பு, பாழ்நிலம், விளையா 
நிலம், பலமிலாநிலம். 
to become sterile, இளைத்தல், பாழா 
தல், கரம்பாதல். 

Ste-ril'i-ty, 8. பாழ், மலடு, 
Ster'il-ize, v. ad. மvலடாக்குதல், பாழாக் 

குதல், கெடுத்தல், அபலமாச்கல். 
Sterling, s. ஒர்சாணயம். 
Sterling, a. உத்தமமான, சத்தமான, க 

லப்பில்லாத, யதார்த்தமுள்ள. 
Stern, 8. பின்தட்டு, பின்னணி. 
Stern, a. கண்டிப்பான, கடுமையான, 
அகோரமான, உக்கிரமான. 
chase, chaser, sப்பற்பின்னணியத் 
திற்பின்முகமாயேற்றியிருக்கும் பீரங் 
கி, அபரத்திற்பீரங்ி, 
look, கருடபார்வை, குறும்பார்வை. 

Stern’ed, a. பின்னணியமுள்ள. 
Stern'ly, adv. கண்டிப்பாய், வெடுவெ 

டுப்பாய், கற்பிதமாய், உறுதியாய். ~ 
Stern'ness, 8. கண்டிப்பு, சண்டிதம், ௧ 

ற்பிதம், உறுதி, ஸ்திரம். 
Ster'non, s. மார்பெலும்பு,ரெஞ்சென்பு. 
Ster-nu-ta'tion, 8. அம்முகை, 

Ster-nii'ta-tive, a. மூக்குளைதல், நாசரி 

தீதல், மூக்குத்தினைதல், 
Ster-nii'ta-to-ry, s. ஆக்கிராணம், ஈசிய 

ம், மூக்குப்பொடி., ஈாசிகாகுரணம். 
Steth'o-scope, 8s. அந்தர்க்கரணவியல்ப 
paca. 

Stews, s. Ca fad @, பரத்தைவிடு. 
as meat, குழம்பு, கஷாயம். 
of vegetables, சுண்டல், வறை. 
pan, வறையோடு, பொரிக்கு ம்பாண் 
டம், பொரிக்குஞ்சட்டி. 

Stew, v. a. சுண்டுதல், SIA Oger, பு 

ழுக்கல், திய்த்தல், வறுத்தல். 
Stew, v. n. புழுங்குதல், வேகுதல், வறு 

தல், குமைதல், முதிரவேதல். 
Steward, s. கண்காணி, காரியக்காரன், 

ஆராய்ச்சி, உக்ரொணி. 
Stew’ard-ship, s. உக்கிராணகாரியம், க 

ண்காணிப்பு, ஆராய்ச்சி. 



STI 

Stew’ish, a. வேசிவிட்டெகெகுரிய. 
Stich'o-man-cy, 8. புத்தகத்திற்கயிறுசா 

ர்த்திப்பார்க்கை. 
Stich-om’e-try, s. புத்தகத்தின்வாக்கிய 
த்தொகை. 

Stick, 8. தடி, கம்பு, கோல், தண்டம். 
small, மிலாற, கழி, சிறுகம்பு. 

a stab, குற்று, தைப்பு. 
drumstick, பறையடிக்குங்கோல், கு 

ணில், குறுந்தடி, கடிப்பு. 
Stick, v. a. கற்றுதல், பற்றுதல், பிடித் 

தல், ஒட்தெல், அப்புதல், சார்த்தல். 
in, செருகுதல், புகுத்தல், அடைதல். 
into, பாய்ச்சுதல், உட்செலுத்துதல், 

குற்றுதல், செருகுதல். 
in a thorn, தைத்தல், ஊடுருவுதல், 
On, அப்புதல், சார்த்துதல். 
out as hair, சலுப்புதல், நியிர்த்தல். 
through, ஊ௫ுருவுதல். 
tight or fast, இறக்குதல். 

to an opinion, சாதித்தல், நிலைப்படு 
த்தல், விடாதுநிற்றல். 

as a thing in the teeth, அடைதல், 
ஓட்தெல், பற்றுதல். 

Stick, v.n. கற்றுதல், தைத்தல். 

to, as soiling matter, அவளுதசல், ஒட் 
Osa, புரளுதல். 
to be impeded or stopped, யெரறுத் 

தல், தங்குதல். 
Stick’i-ness, 8. பசை, பிடிப்பு. 

sticking plaster, ஒட்டுச்சேர்வை, ௪ 

ந்தானகரணி. 

Stick'le, v. n. பட்சபாதஞ்செய்தல், ஓ 
ரஞ்சொல்லல், புரளுதல். 
in dealing, அருக்குதல், பிசுனத்தன 
ம்பண்ணல், அருமைப்படுத்துதல். 

Stick'ler, s. பட்சவாதி, பிடிவாதி, ஒரு 
தலைவழக்கன். 

ih Stick'y, a. பிசுபிசுப்புள்ள, நெய்ப்புள் 
or, பசையான, QL Barer. 
to be sticky, பிசுபிசுத்தல், நெய்த்த 
ல், ஒட்டுதல். 

Stiff, a. வளையாத, விறைத்த, முரணான, 
உரப்புள்ள, வசையாத. 

limb, &c., விறைத்தகால், தியிர்ப்பு. 
_ to be stiff, விறைத்தல், . வளையாதிரு 
தீதல், உரப்பரயிருத்தல். 
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Suff/en, 0. a. உரப்பாக்குதல்; முரணாக 
கல், UMFYL LO. 

cloth, சஞ்சிபோடுதல், கஞ்சிதோய்த் 
தல், பசையிடுதல். 

Stiff'en, v. n. உரத்தல், தடித்தல், முர 

ணாதல், விறைத்தல். 
asalimb, &., இமிர்த்தல், Sams 
தல். 

Stiff ly, adv. விறைப்பாய், வசையாமை 
யாய், முரணாய். 

Stiff —-neck-ed, a. முரட்டுக்குணமுள் 

ள, வளையாத, முரணான. 
Stiff ‘ness, s. முரண், வசையாமை, ௮ 

டங்கரமை, படியாமை. 
of the Joints, விறைப்பு, மரப்பு. 
contraction of the limbs, &c., Ge 
க்கட்டு, குலைரீராற்கும்புகை, 
as austerity or formality, தபேரவை 
ராக்கியம், விடாமை. 

Sti'fle, va. திக்குமுக்கடைக்கச்செய் 

தல், அவித்தல், தணித்தல். 
Sti'fled, a. திக்குமுக்கடைத்த, மூச்ச 
டைப்பான. 
to be, திக்குமுக்குப்படதெல்,திக்குமு 
க்கடைத்தல். 

Stig’ma, s. இழுக்கு, வடு, முத்திரைச் 
குட்டத்தமும்பு, வசை, கறை. 
ona family, குலவடு, குடிப்பிழை, 
குடிப்பழுது, பரவணிப்பழுது. 

Stig-mat’ic, : 
Stig-mat’ic-al, a குலவஜெக்குரிய. | 
Stig'ma-tize, v. a. மத்திரைக்குடுசடுத 

ல், வடுவைத்தல், வசைவைகத்கதல். 
Strlar, a. கடிகாரகுத்திரவூசிக்கடுத்த. 
Stile, 8. கடப்பு, படி. 

of a dial, SH SIT GSAT QA. 
Sti-let’to, s. குறிதுவாள்; குற்றூி. 
Still, s. அமைச்சல், அமரிக்கை, அமை 

வு, சத்தமினமை. 
as alembic or distillery, Drrasér 
வடிக்குங்கொப்பரைமுதலியவை. 

Still, 0. a. அமர்த்துதல், சமாதானப்படு 

த்துதல்,சாம்தப்படுத்துதல், தணித்தல். 
to distil, இராவகம்வடித்தல், திராவக 
மிறக்குதல். 
a noise withthe hand, sயமசர்த்தல்., 

Still; a. அமர்ந்த; அமைதியான, சாந்த 
முள்ள, அசையாத. 
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Still, adv. இன்னும், இன்னம், 9S oy 
ம, இருந்தும், என்றாலும். 

Stillborn, a. செத்துப்பிறந்த. 
Still’ness, 8. ஒடுக்கம், அமைவு, அமை 

தி, அமைச்சல், மவுனம். 
tilly, adv. அமைவாய், சாந்தமாய். 
Stilt, s. யொய்க்கரல், போலிக்கால். 
Stim'u-lant, s. முயற், அருட். 
Stim'u-lant, a. அருட்திற, தூண்டு 

DP, எவுறெ, எழுப்புறெ. 
in medicine, திறிகடுகம், கார்ப்புள் 
ளன, உறைப்புள்ளன. 

Stim'u-late, v. a. அருட்தெல், எழுப்பு 

தல்; முயற்சிபண்ணுதல், எவுதல், 
Stim'u-la-ting, a. இட ப்படுத்துதிெ, மு 

யற்சிசெய்தற, தூண்டுறெ. 
medicines, இலகறி, இலேதியம். 

Stim-u-la'tion, s. அருட்சி, எவுகை, ௮ 
GO, அண்டுகை, எழுப்புகை. 

Stim'u-la-tive, 8. முயற்சகொடுப்பது, 
எவுவது, எழுப்புகிறது. 

Stim'u-la-tive, a. ஏவகAிற, அருட்ுதிற, 
அண்டத்தக்க, எழுப்பத்தக்க. 

Stim'u-la-tor, 8. ஏவுவோன், முயற்சிப் 
படுத்துவோன், எழுப்புவோன். 

Stim’u-lus, s. தண்டகோல், ஏவுவன. 
Sting, 5. கொடுக்கு, ஆணி. 
Sting, v. a. கொடுக்கனொற்குற்றுதல், 
Sting’er, s. கொடுக்கனாற்குற்றுவது, 

தொரந்தரவுபடுத்துதிறவன். 
Stin’gi-ly, adv. உலோபமாய், கையிறு 

க்கமாய், பிசுனத்தனமாய். 
Stin’gi-ness, s. உலோபத்தனம், பிசுன 

த்தன்மை, பிசுனம், ஈயாமை. 
Stin'gy, a. உலோபமுள்ள, யமிசுனமுள் 

or, ஈப்பிணியான, ஈயாமையுள்ள. 
person; உலோயி, பிசுணி, இடெகி, 

. ஈப்பிணி, உலுத்தன், கருபணன். 
to be stingy, உலோொபித்தல், 

Stink, s. sாற்றம், துர்க்கந்தம், கவிச்சு. 
intolerable, ஊழமல்கரற்றம். 

Stink, 0.௩. sாறுதல், ஈாற்றமெடுத்தல், 

 துர்க்கந்தம்வீசுதல், கவிச்சடித்தல். 
Stink’ard, s. ஊசலன், கசுமாலன. 

Stink'ing, a. sாறுநற, அர்க்கந்தம்வீசுக 
. ற, கசுமாலமான. 

Stint, 8. மட்டு, எல்லை, கட்ப்பாடு, of 
ளவு, பிரமாணம், வரை. 
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Stint, v. 4. எல்லைப்படுத்துதல், எல்லைக 

ட்டதெல், அளவுகுறித்தல், வேலைகுறி 
SEV, வரையறுத்தல். 

one’s self, தன்னையொறுத்தல். 
Stint'ed, a. கராளையான, சிவிடான. 

fruits, வேடைபாய்ரந்தகாய். 
person, செலுவல், செலுந்தி. 
to be stinted as plants, சமை தல், 

Stint'er, s. எல்லைப்படுத்துவோன், gar 
வுகுறிப்போன், வரையறுப்போன். 

Sti'pend, s. சம்பளம், கூலி. 
Stipend, v. a. சம்பளங்கொடுத்தல். 
Sti-pend'i-a-ry, 5. சம்பளகரரன், கூவி 

க்காரன். 
Sti-pend’i-a-ry, a. சம்பளம்பெறுதிற, 

சம்பளத்துக்கூழியஞ்செய்றெ. 
Stip'ple, v. n. கொத்திச்சத்திரித்தல். 
Stip’ u-late, v. n. பொருத்தம்பண்ணு.த 

ல், பொருந்துதல். 
for work, வேலைபொருந்துதல், வே 
லைக்குடன்பிடி க்கைபண்ணுதல். 

Stip-u-la'tion, s. பொருத்தம், உடன்பா 
ட௫, ஒப்பந்தம். 

Stip'u-la-tor, s. யொருத்தம்பண்ணுதிற 
வன், உடனபிடிக்கைகாரன். 

Stir, 8. ஆரவாரம், எழுச9ி, கலக்கம், ௪ 
ந்தடி, பெயர்ச், அசைவு, ஆட்டம். 

Stir, 0. ad. அசைத்தல், கலக்குதல், ஆட் 

டெல், குழப்புதல். 
Up, கூண்டிதெல், எழுப்புதல், ஏவுதல், 

கிப்புதல், மூட்தெல். 
as sediments, &c., கGுழப்புதல், கலக் 

குதல், எழுப்புதல். 
Stir, 0.௩. அசைதல், கலங்குதல், ஆதெ 

ல், இயங்குதல்; அலைதல். 
Stir'-a-bout, 8. களி, குழம்பு. 
Stir’rer, s. ஓடியாடித்திரிபவன், அரண் 

டபெவன், எழுப்பிவிடுவோன். 
Stirring, s. அசைப்பு; ஆட்டம். 
Stir’ rup, 8 அங்கபடி, பக்கறை, சுவடு, 

கச்சம். 
Stitch, s. தையல், புரைசல், அன்னம், 

பொல்லம். 
of land, குறைசால், இடைக்களம், 
சாலிடைப்பிட்டி. 
as sharp pain, குத்து, வவி. 
in the side, bowels, &c., சொணரவ 
ல், பிடிப்பு, வலிப்பு. 
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to have stitches in the bowels, Qn 

ரூவிக்கொள்ளுதல், வவித்தல். 
Stitch, v. a. தைத்தல், பொல்லம்பொத் 

அதல், புரைதல்,, அன்னுதல். 
. through, உருவத்தைத்தல். 

slightly, saுலோகதெல் , இழையோடல். 

Stitch’er, s. தையற்காரன், அன்னன். 
Stitch’er-y, s. தையல்வேலை, தன்னம். 
Stith’y, s. பசுநொய், கோமாரி. 

Stive, v. a. குடாக்குதல், வெதுப்பல். 
Sti'ver, 5. ஓர்காணயம். 

Stock, s. 9 மரம். 
broker, வியாபாரி, வர்த்தகன். 

holder, உரிமைப்பங்காளி, பரபத்தி 
யகாரன், உடன்பங்காளி. 
in hand, கையிருப்பு, உரக்கம். 
for punishment, துலங்கு. 
ofa gun, சேோங்கு. 
of an anchor, கங்கூரத்தின்குறக்கு 
மரம். 
as family descent; சந்ததி, வமிசம், 
இளை, சுற்றம், கோத்திரம். 
as handle, msn, 
as live stock, வளர்ப்புமிருகங்கள், 
Mu Ovi Pear. 
as money lent, sLனுகக்கொடுத்தப 
ணம், இருணத்திரவியம். 
as original property, பூருவதிரவியம், 
முதுசொம், உரிமைச்சுதந்திரம். 

Stock, v. a. சேகரித்தல், சம்பாதித்தல், 

மிகுதியாக்கல். 
with inhabitants, க ஓ யேற்றுதல், குடி 

யிருத்துதல்,  மிரசாவிருத்திசெய்தல். 
‘as to stock with animals, swச்துக்கு 

தீதகுக்தமிருகங்களைவைத்துக்கொள் 
ளல், பட்டிகூட்டல். 

Stock-ade’, s. நிரைக்கட்டை, SEE 
ட்டை, iain titel 

Stock'-déve, 8. PIADMSEUY Cp. 
Stock’ing, s. சரணகோசம். 
Stock’ish, a. மந்தமான, epL wren. 

Stock’-job-ber, s. லயாபாரி, வர்த்தகன். 
Stocks, s. (pl.) விலங்கு, தொழு, அல 

ங்கு- | 
to putin stocks, Sawn Gy Ose, 

லங்கிலடித்தல், தொழுவிற்போடல். 

Stock'-still, adv. முழுதுமமைதியாய் 
அசையாமல். 
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Stock'y, a. தடித்த, உரத்த, தூவித்த. 
Sto'ic, 8. ஞானி, யோகி, இதாதிதச மத 

ரிசி, விருப்புவெறுப்பற்றவன். 
Sto'ic, ‘ இதாகிதமற்ற,இன்பதுன் 
Sto'ic-al, “§ பத்தைவிலக்குறெ, 
Sto'ic-al-ly, adv. Grounds, யோகியா 

ய், இதாதிதமில்லாமல். 
Sto'ic-al-ness, 8. Sானம், யோகம், லி 

ருப்புவெறுப்பின்மை. | 
St0'i-cism, s. ஞானமார்க்கம், விருப்பு 

வெறுப்பின்மை. 

Stol’en, a. சருடப்பட்ட; களவாண்ட. 
goods, கள்ளவுடைமை, திருட்டை 
மை, சோரதிரவியம். 

Sto-lid‘i-ty, 5. மந்தம், மூடம். 

Stdm/ach, s. இரைக்குடல், இரைப்பை. 
as inclination, விருப்பம், சாய்மான 
ம், சாய்வு, இசைவு. 

Stom’ach, v. பொறுத்தல், ஆற்றுதல், தா 
ங்குதல், சகித்தல். 

Stom'a-cher, s. இரவுக்கைச்சலாகை. 
Sto-mach’ic, 8. ranma eg. 

Sto-mach’ic, ? இரைப்பைக்கடுத் 
Sto-mach'ic-al, § S,FIMEES SES, 

செரிக்கத்தக்க. 
Stone, s. evar, கல், சிலை, 

at the foot of a post, பரதசலை, குழி 
நாட்கெகல். 
precious stones, இரத்தினம், மணி. 

in Revelation, (see Precious.) @r 
வாக்கல், நீலக்கல், வைரம், மரகதம், 
கோமேதகம், செவப்புக்கல், BEDE 
கல், படிகப்பச்சை, LUTTE, வை 
டீரியம், பதுமராகம், சுகந்திக்கல். 

‘as monument, கொரி, பாவனாராபம். 
of a fruit, ன்ட், பீசம். 

as the disease, கல்லடைப்பு, கல்ல 

டைசல், நீர்மறிப்பு. 
as testicle, அண்டம், 

for rubbing, ஆவுரிஞ்சுதறி. 
to have the stone, sகoடைத்தல். 

Stone, v. a. sல்லெறிதல். 
wells, சல்லுக்கட்தெல். 

Stone, a. கல்லாற்செய்யப்பட்ட. 
work, கல்லாற்செய்யப்பட்டவேலை. 

Stone’-ap-ple, s. (see Wood-apple.) வி 
ளாங்கரய், விளாம்பழம். 

A 5t 

பீசம். 
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Stone’-cut-ter, s. sல்லுவெட்டி , Pod 
யன், கற்றச்சன். 

Stone’-dead, a. Fவனில்லாத. 

Stone'-heart-ed, இரக்கமில்லாத, 
Ston'y-heirt-ed, வினி கன்னெ 

ஞ்சுள்ள, வன்னெஞ்சள்ள. 
Stone'-horse, s. பெொலிக்குதிரை. 
Stone’-ma’son, s. sற்சிற்பன். 
Ston/er, s. கல்லெறிந்துகொல்பவன், க 

ற்்ிற்பன். 
Ston'i-ness, 8. sகல்லுடைமை, கல்வின் 
றன்மை, கற்போன்மை. 

Stony, a. கல்லுள்ள, கற்போன்ற, கற் 
பாறையான. 
ground, கற்றரை, கற்பாறை, முரம்பு. 
heart, sகன்னெஞ்சு, உரநெஞ்சு. 

Stook, 8. போர், சூடு, கதிர்க்குவியல். 
Stool, 5.-வாங்கு, சாற்காலி, ஆசனபீட 

ம், மணை. 
with three legs, முக்காலி, 

Stools; 8. (pl. ) மலம், அழுக்கு. 
loose, sழிச்சல், பிராந்தி, 

Stoop, 3. குனிவு, பதிவு, தாழ்வு, வணக் 
கம், வசைவு. 

Stoop, v. n. குனிதல், வளைதல், கவிழ் 

தல், கூனுதல், தாழ்தல், பணிதல், ப 
திதல், வணங்குதல். 

Stoop’er, 8. கூனன், கூனி. 
Stoop'ing, 4. குனிவுள்ள, பணிந்த, தா 

முகற, வசைவுள்ள. 
Stoop’ing=ly, adv. கனலாய், குனிவா 

ய், பணிவாய், வணக்கமாய். % 
Stop, 8. அடைப்பு, தடுப்பு, தரிப்பு. 

in musical instruments, அடைப்பு. 
as period, &c., இலயக்குறி, பிந்து. 

Stop, v.a. நிறுத்துதல், மறித்தல், தடுத்த 
ல், தரிப்பித்தல், பொறுப்பித்தல். 
aleak, Padua. sso, ஓட்டைய 
டைத்தல், ஒழுக்குமாற்றுதல். 

a leak in a ship, சலப்பற்றடித்தல், 
the eyes, mouth, &c., by the hand, 
பொத்துதல், அடைத்தல். 

up or in, அடைத்தல், தடுத்தல், தம் 
பித்தல், மறித்தல். 
up asa pit, &c., அூரர்த்தல், மேவுத 
ல், நிரப்புதல். 
as obstruct, sடங்கற்பண்ணுசல், த 
டுச்கல், மறிச்தல். 
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as keep back, பிடித்தல், தடுத்தல், ம 
றித்தல், தம்பித்தல். 

Stop, 1.௩. நிற்றல், தரித்தல், தங்குதல். 
business, ‘நிறுத்துதல், விதெல். 
leave off, ஒழிதல், தவிர்தல், விதெல். 
as a clock, பிழை படுதல். 

Stop’-cock, s. அடைப்புள்ளகோண். 
Stop'page, s. அடைக்கை, தடைசெய் 

கை, தம்பிக்கை. 
of urine, நீர்க்கட்டு, நீரடைப்பு, bt 
மறிப்பு. 

Stop'per, 8. டை க்கறவன், தப்போ 
CT, அடைக்குங்கருவி, குச்சு. 

Stopping, 8. தங்குகை, தரிக்கை. 
Stop’ple, s. அடைப்பு, அடைக்குங்கு 

ச்சு, குச்சு. 
Stor'age, s. சேமிப்பு, சேமம். 

rent for, வாடகை, வாடை, சேமக் 
கூலி. 

Store, s. சேகரம், சேமத்திரவியம், ௪ம் 
பாரம், சம்பத்து, தட்மொட்டூ, பண் 
டம், தேட்டம், திரவியம். 
public, பண்டகசாலை, பண்டாரம், 
உக்கிராணம், களஞ்சியம். 
of grain, &c., சேமித்ததானியக்கு 
வியல், சேமத்தானியம். 

Stores, s. (pl. ) எத்தனங்கள், யத்தனங் 
கள், முஸ்ததுகள். 
for journey, sட்டச்சாதம், ஆற்றுணா, 
தோட்கோட்பு, சம்பளம், வழிச்செ 
லவு. 
warlike, யுத்தஇிரஸ்து, யுத்தமுஸ்தது, 
சஞ்சுவம், போர்த்தளபாடம். 

Store, v. a. குவித்தல், கூட்டுதல், நிறை 
த்தல், சேகரித்தல், ஈட்டுதல். 
secretly, புதைத்துவைத்தல், சேயித் 
SO, அடக்வெைத்தல். I 
to be stored up, கூடுதல், சேர்தல். 

Storehouse, 8. உக்கிராணம், sore 
சியம், பண்டலீட, பொக்கிஷவிடு, 
சேமக்சிரகம், பண்டாரலிடி. 

Store’-room, 8. பண்டவறை, பண்டக 
சாலை, களஞ்சியம், பண்டாரம். 

Sto'ri-ed, a. சரித்திரம்நிறைந்த, * இதி 
சாசமுள்ள, பூருவசரித்திரமுள்ள. 

Stork, s. sாரை, கொக்கு. 
black, sருsfாரை. 

with red legs, செங்கானாரை. 
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Storm, s. புயல், பிரசண்ட மாருதம். 
as Insurrection, ஊர்க்கலகம், ஊர்க் 
குழப்பம், ஊர்க்கலக்கம். 
as assault on a fort, ssரழிப்பு, பெ 
ருஞ்சண்டை. 

__ Storm, 0. 4. மாற்றார்ஈகருட்புகுதல், 
Storm, v. n. கொர்தளித்தல், பொங்குத 

ல், புயலடித்தல், கொதித்தல். 
Storm, @. புயலான, கொரந்தளிப்புள்ள, 
கோபமுள்ள, மூர்க்க முள்ள. 

Storm'-béat, a. புயலால்மோதப்பட்ட. 
Storm'i-ness, 8. புயல், பிரசண்டமாரு 

தம், பெருங்காற்று, 
Storm'ing, s. முமமுரப்படுகை, கொட் 

தளிக்கை. 
Storm'y, a. புயலான, கொர்தளிப்பா 

ன, மும்முரமான. 
Sto'ry, s. கதை, சரித்திரம், விருத்தாம் 

தம், சங்கதி, புராணம். 
as history, இதிகாசம், புராணம். 
as a lie, பொய், 

fabricated, கட்டுக்கதை, கட்டுவிசே 
ஷம், கற்பிதகத்தியம். 
a true story, உள்ளகதை, ¢¢ Que 
ரிதம், சங்கதி, விருத்தாந்தம். 
of a house, &c., மேல்மாடம், மே 
னிலை, மேல்வீடு, மச்சுவீடு. 
an upper, மேற்றட்டு, மேற்றளம்,மே 
னிலை, மேன்மாடம், அரமியம், மெ 
த்தைலீு, மச்சுவீடு, மேல்விடு. 
teller, sகதைகாரன், சரித்திரகாரன். 

Stout, a. உரத்த, பருமையுள்ள, தைரி 
யமான, வைரமான. 
hearted person, vறநெஞ்சன், வன் 
னெஞ்சன், லீரன் 

paper, த௭௫த்தகடுதாசி. 
person, த।௫த்தஆள், தூலதேகி. 
as intrepid, டமான, திடாரிக்கமா 
ன, வைரமான, வீரமான. 

Stout'ly, adv. கனப்பாய், உரமாய், வீ 
ரமாய், தைரியமாய். 

Stout'ness, 8. பருமை, உரம், பீனம், 
தைரியம், திறம், தூலம். 
as stubbornness, அடங்காமை, வை 
ராக்கியம், மறம். 

Stove, s. குட்டபுிப்பு. 
Sto'ver, 8. விலங்குணா, குழகு. | 
Stow, 1. ப. அடக்குதல், ஒடுக்குதல். 
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Stow'age, s. அடக்கவைக்கை, ஒடுக்கி 
வைக்கை, சேமிப்பு. 

Stra'bism, s வரக்குப்பார்வை. 
Strad‘dle, s. இடப்புக்கால், 

க்கால், கடப்புக்கால். 
Strad'dle, v. n. இடகந்துமடத்தல், SQL 

டித்துடத்தல். 
Straggle, v.n. Aதறுதல், குலைதல், ௧ 

லைதல், விலகுதல். 
as a tree, இளைத்தல், பணைத்தன். 

Strag'gler, s. தேசாந்திரி, அலைந்துதிரி 
பவன், கிளைப்பது. 

Straight, a. நேரான, ஒழுங்கான, ஒடு 
ங்கன, கோணாத. 
as upright, நிமிர்ந்த, செங்குத்தான. 

Straight, adv. செராய், ஒழுங்காய், 
immediately, உlனே, சடுதியாய். 

Straight’edge, 8. மட்டப்பலகை. 
Straighten, v. a. ிமிர்த்துதல், நேர்படு 

தீதுதல், திருத்துதல், குணக்கெடுத்த 
ல், வளைவெடுத்தல். 
one’s self, dA rg gg. 
to reduce, ஒடுக்குதல், இடுக்குதல், 
இடைகஞ்சற்படுத்தல். 

Straight'en-er, 3. ஒழுங்கு ப்படத்ெதுவோ 
ன், ரேரோக்குவோன். 

Straight'en-ing, s. கியிர்த்துகை, நேரா 
EGOS, வளைவெடுக்கை. 
as a person in fear, செக்களிப்பு. 

Straight'forth, adv. நெ, இன்றுதொ 
டங்கி, இன்றுமுதல். 

Straight'ly, adv. கெராய், நிமிர்ச்சயொய். 
Straight'ness, 8. நேர்மை, TEA, ஓ 

டிக்சம், நெருக்கம், சரி, செவ்வை, 

, செம்மை, சங்கடம். 
Straight'way, adv. உடனே, காலதாமத 

மின்றி, சடுதியாய். 
Strain, 8. பிரயாசம், வருத்தம். 

in music, இசைப்பொது, ௪ந்தவிகற் 
பம், சங்கதம், சதி. 
of a limb, &c., சக்கு. 
as style, பாங்கு, பாவனை, போங்கு. 

Strain, v. a. இழுத்தல், இறக்குதல், நெ 
ருக்குதல், வடிகட்தெல், வடித்தல். 

a limb, சுளுக்குதல், சவட்தெல். 

off, Hasse, வடித்தல், தெளித்தல். 
to the utmost, to collect a debt, &c., 
ரெருக்குதல். 

கலட்டி 
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to exert force, உன்னுதல், உன்னி | 
ததூக்குதல், பெலன்செலுத்துதல். 
to be strained, as a limb, &c., ௬ 

க்குதல், FUCHS. 
Strain’'a-ble, a. வட கட்டக்கூடிய. 
Strainer, s. வடிப்போன், வடிகட்டி 

வோன், அரிபெட்டி. 
Strait, s. 

யேசெல்லும்ஒடுக்கமானவாய்க்கால், 
தொடுவாய். 
as straight, ரெருக்கம், ரெருக்கிடை, 
இகக்கண்; அன்பம், ஆபத்து, த 

GE, ஒடுக்கம், சங்கடம். 
Straits, s. (pl. ) ஆபத்து, இக்கட்டு, வி 

பத்து, அச்கப்பாடு, 
Strait, a. சகெரான, ரெருக்கமான, கட் 
டாயமான, ஒடுக்கமான. 
forward or onward, நெ. 

Strait’en, v. a. ஒடுக்குதல், கெருக்குதல், 

இறக்குதல், வருத்தீப்படுத்தல். 
Strait’-lac-ed, a. நெருக்கப்பட்ட, oO 

க்கப்பட்ட; இறுக்கப்பட்ட. 
Straitly, adv. ஒடுச்கமாய், 

மாய், இடுக்கமாய். 
Strait’ness, s. ஓகெகம், ரெருக்கம், இ 

டைஞ்சல், சங்கட்டம். 
Strake, s.வங்கத்தின்ஒருமிரைப்பலகை, 

of a, wheel, பண்டிச்சில்வளையம். 

Stram’ash, ». a. அடித்தல், மேோதுத 
ல். (vul. ) 

Stra-min’e-ous, 4. வைசக்கோலுள்ள, ப 
தீறாள்ள, இலேசான. 

Stra-m0'ni-um, s. கருவமத்தை. 

Strand, s. sez, கடற்கரை, சமப்பால், 
ஓரம், தீரம், வாரம். 
of a rope, &c., இழை, புரி, சரட் 

Strand, v. a. கோணகியொறுதிியைத்ச 
ல், தோணிதட்டவைத்தல். 
to break a strand, புரியறுத்தல். 

Strand, v. n. தோணிபொறுத்தல், பொ 
அத்துப்போதல். 

Strange, a. வியப்பான, அன்னிய, ௮ 
நியாத, வமான, அதிசயமான. — 

Strange'ly, adv. வியப்பாய், அன்னிய 
மாய், ஈவமாய். 

Strange’ness, 8. அன்னியம், புதுமை, 
அதிசயம், ஆச்சரியம், நூதனம். 
of voice, கGுரல்வேற்றுமை. 
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Stranger, s. அறிமுகமில்லாதவன், ௮ 
ன்னியன், பரதேூ, வேற்றாள். 

Stran'gle, v. a. இருகுதல், திக்குமுக்கு 
ப்படுத்தல், குரல்வளைநெரித்தல். 
an infant, பிள்ளையைத்திருகுதல், ௪ 
சுவதைசெய்தல். 
to be strangled, இச்குமுக்குப்படு. 
தல், முட்டப்படல். 

Stran'gler, s. sமுத்தைநெரிப்போன், தி - 
ருகுவோன், வதைப்போன். 

Stran'gles, s. குAிரையின்கண்டகுலை. 
| Stran'gu-la'tion, 8. இக்குமுக்கு, முட் 

டடைய்பு, திட்டறொட்டு, 
in surgery, மvலசலமறிப்பு. 

Stran’gu-ry, s. Fீர்க்கடுப்பு, நீரடைப்பு, 
ஈர்ச்கட்டு, ஈீர்மறிப்பு. 

Strap, 8. கச்சு, வடம், பிணிகை. 
of leather, வார், தொல்வட்டம். 
for a razor, தோற்சாணேை. 

Strap, 0. a. வார்பூட்தெல், தோற்சாணை 
யிடுதல். 

Strap-pa'do, s. ஒர்வகைக்கடுந்தண்டம். 
Strapping, a. தோொற்சாணையிடுதிற, 

as binding, வரரினாற்கட்டுதல். 
as stout, பருத்திருக்கிற, உரத்த. 

Strata, s. படை, அடுக்கு. 
Strat'a-gem, s. உபாயம், சதி, 

தந்திரம், சற்பனை. 
Strat-i-fi-ca’tion, 8. went ver wry co 

டாகுகை,அடுக்கடுக்காயெழும்புகை. 
Strat'i-fy, v. n. யபடைபடையாயுண்டா 

தல், அடுக்கடுக்காயெழும்பல். 
Stra'tum, s. படை, படலம், பார், பா 

ளம், அடுக்கு. 

primitive, vwண்கண்டம். 
rocky, கற்பார், கற்பாறை, 

Straw, s, வைக்கோல், வை, வழுது. 
berry, ஒர்வகைப்பழம். 
building, uவைக்கோலால்வேய்ந்தவிீடு, 
color, ஐவக்கோல்நிறம். 
rope, பழுதை, வைக்கோற்புரி. 
round the threshing floor, uைக்கோ 

ற்கந்து. 
of millet, ந்து ரல் கத்த 
ட்டு, தட்டை. 
as stubble: அரிதாள், shal. 
as a very little thing, Arணம், அரு 
ம்பு, அற்பம், சொற்பம், DEA. 

அபாயம், 
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Straw, v. a. (see Strow. ) அவுதல், OS | 

அதல், சிதர்தல், சிந்துதல். 
Straw'y, a. வைக்கோல்போன்ற, வைக் 

கோலாற்செய்யப்பட்ட, அற்ப. 
Stray, 8. வழிதப்பித்திரியும்பசு முதலிய 

வை. 

cow or ox, பயிரழிக்குமாடு, பட்டி 
மாடு, விடகொலி, கட்டாக்காலி. 

Stray, vir. .கலைந்துபோதல், தப்பிப் 
போதல், வழிதப்பித்திரிதல். 

Stray‘er, 5. வழிதப்பித்திரிவோன். 
. Streak, s. Gm, வரி, கற்று, இரேகை. 

in clouds, &c., க்சத்தித்னாஞுத்ற்ல 
ரி, கொத்துவானம், கொச்தைமேகம். 

Streak, v. a. Faso, இரேடித்தல். 
Stréak'y, a. இரேகையுள்ள, வரிவரறியா 

யுள்ள, பலநிறவரியுள்ள. 
Stream, 8. கீரோட்டம், நீர்த்தாரை, மீர் 

ப்பாய்்ச்சல், கோலம். 

as brook, Aற்றmாறு. 
of light, கதிர், ரெணம், கரம். 
mountain, அருவி. 

Stréam, 0. ௩. ஈீரோடுதல், நீர்பாய்தல், & 
ர்சுரத்தல், மீர்பெருகல். | 
out, பீரோடுதல், பீரிட்டெப்பாய்தல். 
as rain, தாரைதாரையாய்மழைபெய் 
தல், மழைபொழிதல், வருஷித்தல். 

Stréam’er, s. கொடி, அவ௫ம், கேதனம், 
விலோதனம், பதாகை. 

Stréam'‘let, s. Aற்றூற்று. 
Stréam’y, a. ஊற்றுள்ள, பெருக்குள்ள. 
Street, s. தெரு, வீதி, பாதை, மறுகு. 
Street’-walk-er, 8. யெொரதுமகள், பொது 

ப்பெண், பர்ஸ்திரி. 
Strength, s.ஸ்திரம, பெலன், ஆண்மை, 

மிடல், உரம், சத்துவம், திடம். 
of a drug, சத்து, சாரம், பெலன். 

to get or exert, உரங்கொள்ளுதல், | 

பெலப்படுதல், ஸ்திரங்கொள்ளுதல். 
Strength’en, v. a. திடப்படுத்துதல், உ 

அதிப்படுத்துதல், தேற்றுதல், உரப்பி 
த்தல், பலப்பித்தல். 

Strength’en-er, 8. பயெலன்கொடெப்போ 
ன், தேற்றுவோன், ஒத்தாசைகாரன், 
தாவரம், மிண்டு. 

Stren’u-ous, a. செருக்கு, அலட்டி 
ற, பிடிவாதமான, விடாப்பற்றள்ள, 
ஆவலான, வீரமான. 
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Stren’u-ous-ly, adv. J௭வாதமாய், மு 
யற்சியாய், விழிப்பாய், வீரமாய். 

Stren'u-ous-ness, 5. பeிவாதம், முயற் 
சி, அபேட்சை, ஆவல், 

Strep’er-ous, ad. இரைச்சலுள்ள , உரத்து! 
ப்பேசுறெ, கொக்கரிக்கற, கத்துற. 

Stress, 8. இறுக்கம், நெருக்கம், தாக்கம், 
இடுக்கண்; இடைஞ்சல். 

to lay, வற்புறுத்தல், ஊன்றுதல். 
Stretch, s. விசாலம், பரப்பு, நீட்கை. 
Stretch, v. a. Fீட்டுதல், இழுத்தல், ஈர் 

தீதல், இசித்தல். 
one’s self, இமிர்முரித்தல், சோம்புமு: 
ரித்தல், ஆலசியமாற்றல். 
out, விரித்தல், அகற்றுதல். 
for showing or pointing out the way, 
Caran Osa, வழிகாட்டுதல். 
the tongue, sாநீட்டுதல். 

Stretch, v. n. foதல், நீடுதல், ஈதல். 
forth in walking, எட்டிகடத்தல், க 
வட்டித்து£டத்தல், வாவுதல். 
and reach, எட்டிப்பிடித்தல், தாவிப் 
பிடித்தல், வாவிப்பிடித்தல். 

Stretch’ed, a. Fீட்டப்பட்ட, எஃநதின, 
இழுக்கப்பட்ட, இசிவுண்ட. 
to become, எகுதல், மீளுதல். 

Stretch’er, s. Fீட்டவொன். 

Strew, v. a. Aதறுதல், அவுதல், தூற்றுத 
ல், தெளித்தல், சிந்துதல். 

Striae, s. (pl.) சரணை, சத்திரக்கமபி, 
கபோதகம். 7 

Stri-a'tion, s. Aரணைவரைகை. 

Strick'le, 8. பறைக்கம்பு, சாணை. 

Strict, a. நிெதார்த்தமான, திட்டமான, 
தஅட்பமான, விதானமான. 

to be strict, sண்।ஈப்பாயிருத்தல், இ 
ட்பதட்பமாயிருத்தல். 

Strict'ly, adv. தண்மையாய், திட்டமா 

ய், நிதார்த்தமாய், கண்டிப்பாய். 

Strict'ness, 5. QL்Lம், கடினம், கடமை, 

கண்டிதம், கண்டிப்பு, அட்பம். 

in dealing, srாணயம், நிதார்த்தம், இ 
ட்டம், அட்பம, நிதானம். 

Strict’ure, 8. 99, பரிசம், சீய்ப்பு. 
of a critic, &e., வழுப்பிடித்தல். 

as contraction, வலி, பிடிப்பு, 
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Stride, s. கவ்ட்டிடை. 

Stride, v. sவடுவைத்தல், கவட்டித்து௩ 
டத்தல், எட்டிநடத்தல். 
OVEl, கடத்தல், தாண்தெல், தாவுதல். 

Strid'u-lous, a. G#AOD». 
Strife, s. சண்டை, கலகம், குழப்பம். 

as dispute, வரக்குவாதம். 
maker, சண்டைமூட்டி, கலகமெழு 

ப்புவோன், கலகக்காரன். 
Strife'ful, a. கலக முள்ள, விவாதமுள்ள. 
Strike, s. பறைக்கம்பு, பறைவெட்டுங் 

கம்பு. 
in geology, sகற்படை முதலியவற்றின் 
சாய்ப்பு. 

Strike, v. 4. அடித்தல், ஏற்றுதல், அறை 
தல், மொத்துதல், 
down, விழுத்துதல், 
a flag, கொடியிறக்குதல். 
as heat, கsரக்திவீசுதல், காந்தியடித்த 
ல், வெப்பம்வீசுதல். 
lightly, தாங்கியடித்தல், தட்டதெல். 
a line, கறுதல், இரேடித்தல் , 
lines as a carpenter, தரல டி த்தல், 
off, தள்ளுதல், நீக்குதல், கழித்தல். 
root, வேரிறங்குதல், வேரூன்றுதல், 
வேர்பற்றுதல், அர்விதெல். 
the mind, தைத்தல், தாக்குதல், பற்று 

தல், ஊன்றுதல், பதிதல். 
sail, பரயிறக்குதல். 
on the head, G@sa. 
as print, அச்சடி த்தல். 
out, இறுக்குதல், அழித்தல். 
or bite as a snake, &c., கொத்துதல். 
as the eye with wonder, &c., Jud) 

தீதல், திகைத்தல். . 
with an arrow, &c., from a bow, a 
ய்தல், பிரயோகித்தல், 
with the beak, கற்றுதல், 

with the fist, கத்துதல், தாக்குதல், 

இடித்தல், மொத்துதல், 
with the open hand, &c., அறைதல், 

அடித்தல், தாக்குதல். 
as a thing cast, &c., படுதல். 
to strike hands, உடன்படிக்கை பண் 

SON SOV. 
Strik’ing, s. 99, இடி, அறை. 

of a carpenter’s line, சண்ட, தெறி 
ப்பு; தூலடிக்கை.. 
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as impression, g76@4)9, பெலன் 
செய்கிற, படுறெ. 

Strik’ing-ness, s. தாக்கத்தக்கதன்மை, 
QuacQewi@mseren.. 

String, 8. கயிறு, தாம்பு. 
of bells, சதங்கைமாலை. 
of beads, மணிச்கோவை., 
of a bow, srண், AGAe!. 
of a brahmin, பூணூல், உபலீதம். 
of flowers, பூமாலை, கெொரத்தமாலை. 
musical, தந்திரி, sry, விசிகரம்பு. 
to have two strings to a bow, ஒருவி 
ல்லுக்கரண்டுொணேற்றல். 

String, 0.4. கயிறுபூட்டுதெல், கயிறுபாய் 
ச்சுதல், கயிறெறிதல், 
beads, &c., கோத்தல், கோவைசெ 
ய்தல், தொடுத்தல். 
an instrument, தந்திரிபூட்தெல், கர 
ம்புவிசித்தல். 

String'ed, a. தந்திரிபூட்டப்பட்ட. 
Strin'gent, a. (Astringent.) sரர்ப்புள்ள. 
String'less, a. கயிறில்லாத, ஈரம்பற்ற, 

நாணில்லாத, விசி£ரம்பற்ற. 
String'y, a. குக்துள்ள, அம்புள்ள, நரம் 

புள்ள, சிம்புள்ள. 
as gluey, லீணீருள்ள, பயினுள்ள. 

Strip, s. கண்டம், று, அண்டு, பொல் 
லம், ஜலம். 
of cloth, &c., அணி, துண்டு, ழி. 
of land, துண்டுக்காணி, தொட்டம். 

Strip, 0. க. உரித்தல், கழற்றுதல், கழித் 

தல், பறித்தல், 
off, களைதல், கொய்தல், ஒடித்தல், 
to pillage, கொள்ளையிதெல், குறை 
யிெல், பறித்தல். 
to be stripped of, பநிகொடுத்தல். 

Stripe, s. வரி, கறு, ற்று, தாரை. 
as a blow, அ£௭. 
in the border of cloth, sol. 

as affliction, உபத்திரவம், தண்டனை. 
Stripe, v. a. Gago, கம்பிகட்டுதெல். 
Strip'ed, a. Gறுதிறான, தழும்புள்ள, ப 

வ்்ன்க்க்கம்விவ்ஸ்னை: 
silk, தாரைப்பட்டு,பலவன்னக்கம்பி 
ப்பட்டு, 

Strip'ling, s. வாலிபன், குமரன், யெள . 
வனன், தாருண்ணியன். | 

| Strip'ping, 5. பறிப்பு, உரிப்பு, உரிவு. 
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Strip'pings, s. (pl.) ஓட்டப்பால், 
Strive, v. n. தெண்டித்தல், பிரயாசப்ப 

டுதல், வருந்துதல். 
to quarrel, சண்டைபண்ணுதல், ம 
ல்லுகச்கட்தெல், போராடுதல், 
in labor, ஈற்றுழைதல். 

Striv'er, s. தெண்டிப்போன், பிரயாசப் 
படுவோன், பிரயாச. 

Stroke, s. 90, அறை, தாக்கு. 
a line, று, ரேகை, வரி, தற்று. 
௨ calanity, நிற்பந்தம், ஆபத்து. 
mark of, தழும்பு, று, வடு, 
of business, srmவிதப்பிரயாசம்,வெ 
குபிரயாசம், மிகுஉழைப்பு. 
of the sun, குரியஇடி. 

Stroke,y.a.தட வுதல்,தைவரல் வருடல். 
Stroll, s. உலா, uae, சாரி. 
Stroll, vn. உலாவுதல், சாரிபோகுதல், 

உல்லாசமாய்த்திரிதல். 
Stroll’er, s. தேசாந்திரி, நாடோடி. 
Strolling, a. சவாரிபோதிற, உலாத்து 

திற, திரிறெ, பவனிவருறெ, 
dances, கழாயர், வேளம்பர். 

Strong, 4. சமர்த்துள்ள, பலமுள்ள, 
கடுமையான, கெட்டியான, வலிய, 
உரத்த, தரமுள்ள, பெலத்த. 
constitution, உரத்தசா ரம். 
drink, மஸ்து, மது, மத்தம். 

hold, அருக்கம், கோட்டை. 
intellect, கூரியமனம், கூரியபுத்தி. 
man, பராக்கிரமன. 
passions, &c., உக்கெம், மூர்க்கம், 
பேரவா, வேகம், பேராசை. 
siஜht,கூ சாதபார்வை, திர்க்கதிருட்டி. 
voice, உரத்தசத்தம், உக்கிரநாதம். 
wind, உரத்தகாற்று; கடுங்காற்று, பிர 
சண்டமாருதம். 
to become strong, உரத்தல், பெலத் 
தல், ஸ்திரங்கொள்ளுதல். 

‘ Strongly, adv. பெலனாய், உரமாய், தி 
டமாய், ஆவலாய். 

Strong'-wa-ter, 8. evs), மது, 
Strop, s. (see Strap.) ¢r%argCsro, 
தோற்சாணை. 

Stro'phe, 8. பவிபீடத்துக்டெசாரியாய் 
Get னம். 

 Strow, v. a. தூவுதல், சிதறுதல், 
Structure, s. Mற்யாசாத்திரம். 
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asa building, sட்டுவேலை, லீ ஆ 
லயம், இரகாடருதஇி. 

Strug’gle, s. சண்டை, போர், போரா 
ட்டம், மல்லாட்டம். 
of one dying, பதைபதைப்பு, அடிப் 

பு; அவத்தை. 
Struggle, v. a. மvல்லுக்கட்தெல், சண் 

டையபிடித்தல், போராடுதல், வேதனை 
ப்படெல், அ௮வத்தைப்படுதெல், 
for life, தத்தளித்தல், இயங்குதல், ம 
யங்குதல், திகைத்தல். 
with difficulties, Jrயாzசப்படுதல். 
as a beast, தத்தளித்தல், பதைபதைத் 

தீல், அடிதுடித்தல். 
Strug'gler, s. போராடுவோன், மல்லா 

டுவோன், வேதனைப்படுவோன். 
Struma, s. கண்டமாலை. 

Stri'mous, a. கண்ட மாலையுள்ள. 
Strum'pet, s. வேசி, பொதுப்பெண், வி 

லைமகள், பரத்தை. 
Strut, 8. உல்லாசநடை, நியிர்ந்தகடை, 

லீம்புகடை, பிலுக்கு. 
Strut, vn. உல்லாசமாய்நடத்தல், Ard) 
FEB FEN, பிலுக்குதல். 

Strut’ter, s. கோப்புக்காரன், பிலுக்கன், 
லீம்பன், இடம்பன். 

Strut'ting, 8. நிமிர்க்தகடை, கோப்பு, 
பிலுக்குகடை, கருதுக டை. 

Stub,s.sகட்டை,கொட்டு,தறித்தமரவடி . 
‘in walking, தளர்கடை, 55S. 

Stub, v. 4. அடியறவெட்டல், நிருமூல 
ப்படுத்தல், காலிடறல். 

Stub’bed, a. தூலித்த, பருத்த. 

as blunt, மமழுங்கின, மணைந்த. 
Stub'bed-ness, s. wமுஙகல்,ஸ்தூலிப்பு. 

Stub’ble, s. அரிதாள், ஒட், அருவி. 
of sessamum, எட்கட்டை. 

Stubborn, a. தறுகுறும்புள்ள, முரட்டு 
ள்ள, வணங்காத, இணங்காத, 
fellow, குறும்பன், Soar. 

Stub’ born-ly, adv. முரண்டாய், சிறகு 
அம்பாய், இணங்காமையாய். 

Stub’born-ness, 8. sUGMwy, தாறுமா 

அ, கீழ்ப்படியாமை, மறம், ஒட்டா 
ரம், இணங்காமை. 

Stub'by, a. கொட்டுநெருங்கிய, மரக்க 
ட்டையுள்ள, தூலிதத, பீனமான. 

Stub’-nail, s. குறளாணி, 
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Stue'co, 8: அரைசாம்து, ஈற்சாக்து, சுடு | 
சுண்ணச்சாந்து, சாந்துச்சிச்திரம். 

Stuc’co, v. a. அரைசாந்துபூசுதல், நற் 

சாந்துபூசுதல். 
Stud, 5.. குத்துக்கால், உதைகால். 

asa knob, குமிழ், 
as an ornament, தெறி, கடைப்புண 
Taye. 
of horses, யொலிகுதிரைப்பந்தி. 

Stud, v. அலங்கரித்தல்,குமிழ்பதித்தல். 
Student, s. மாணாக்கன், ஒன்கள், க 

ல்லவிப்பிரியன். 
Stud'i-ed, a. படித்த, கற்று, கல்வியிற் 

றேறின. 
Sti'di-ous, a அவதானமுள்ள, கருத்து 

ள்ள, கல்விப்பிரியமுள்ள. 
Sti'di-ous-ly, adv. கருத்தாய், முயற்சி 

யாய், சிந்தனையாய். 
Stu'di-ous-ness, 8. sகல்லிநாட்டம், வித் 

தியாதுரம், கலையவா. 
Study, 8. படிப்பு, கற்கை. 

as meditation, Aந்திக்கை, அவதானி 
க்கை, தியானிக்கை. 
asart, வித்தை, கல்வி. 

Stud'y, v. a. யடித்தல், பயிலல், கற்றல், 

அவதானித்தல், ஓதுதல். 
Stuff, 5. சரக்கு, சாமான், யண்டம், ௪ 

ம்பாரம், திரவியம். 
as furniture, தளபாடம்,; இரஸ்து, 

ச, 0. a. அடைதல், அமுக்குதல், நி 

றைத்தல், அதுக்குதல். 
in, செருமுதல், தணித்தல். 

tuff ed, a. செருமின, இணித்த, அழு 
க்கின, அதுக்கின. 
nostrils, sரசிக்கனப்பு. 

to be stuffed, அமுங்குதல், நிறைதல், 

செருகுணல். 
Stuff ‘ing, 8. உட்செலுத்துகை, அமுக் 

கப்யட்டது, தணிப்பு. 
‘Stul’ti-fy, v. a. பேதைப்படுத்தல், பை 

த்தியமாக்கல், பிச்சேற்றுதல். 
Stum'ble, s. இடனு, தடக்கு. 

‘Stum'ble, ». a. இடறுதல், பிழைபடுத் 
தல், தவறச்செய்தல். 

‘tumbler, s. இடறுவோன், தடக்கிவி 
முவோன், தவறுவோன். 

Stumbling, a. தடுக்கலான, இடறலா 
ன, தவறுதிற, 
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block or stone, இட்றுகசட்டை, இட 
ற்ற்கல்லு, விக்கனகாரணம். 

Stump, 8. தறித்தமரத்தினடி , வெட்டுக் 
கட்டை, கொட்டி 

of a limb, &c., கூழை, அறுகுறை. 
Stump, v. a. கட்டையிடறல், அறை 

கூவல். 
$tயmp'y, 4. சூ ழையான, Qa Osa 

டையுள்ள, தூவித்த. | 

Stun, v. a. விறைக்கச்செய்தல், மயக்கு 
தல், கலக்குதல். 
to be stunned, செவிடுமண்டுத்ஸ் el 
ர்ச்சைப்பதெல், பிரமித்தல், திமிர்த்த 
ல், காதடைத்தல், செவிடபெடுதல். 

Stunt, v. a. கறுக்குதல், சடையச்செய்த 
ல், நருக்காணியாக்கல், தலைப்படாம 
ற்பண்ணுதல். 2 

Stunt’ed-ness, s. த’oைப்படாமை, வள 

ராமை, சடைவு. 
Stipe, ». 4. வக்கம்பிடித்தல், ஒற்றுப்பி 

டித்தல், வேடுபிடித்தல். 
Stu-pe-fac' tion, 8. மயக்கம், திமிர், we 

தம், விறைப்பு, கூர்மையின்மை, பிர 
மை, தூக்கம். 

Stu-pe-fac'tive, a. wயக்குதிற, அறிவயி 
க்கிற, இயக்குழறெ, 

Sti’ pe-fi-er, 8. மயக்குவோன். 
Stt’pe-fy,-v. a. மயக்குதல், பேசதைப்ப 

டுத்தல், மழுக்குதல், சன்மிக்குத்த 
ல், திமிராக்குதல். 
as benumb, விறைக்கச்செய்தல், தியி 
ரேறச்செய்தல். 

Stu-pen’dous, a. wen, பிரமாண்ட, Ou 
ரிய, பிரமிக்கத்தக்க, அதிசய. 

Stu-pen'dous-ly, adv. அதிசயமாய்,மலை 
ப்பாய், பிரமிக்கத்தக்கதாய். 

அதிசயம். 
Stupid, a. மூடமான, அவிவேகமுள்ள, 

மந்தபுத்தியுள்ள, பேதைமையுள்ள. 
person, மூடன், மடையன், மந்தன். 

Stu-pid'i-ty, £ க் ds புத்திய 
Stu'pid-ness, “" §eம், பைத்தியம், பு 

ல்லறிவாண்மை, மந்தம், பராமரம். 
Sti'pid-ly, adv. மந்தமாய், மதிகேடாய்,, 

நிருமூடமாய், பைத்தியமாய். 
| Stupor, s. சோர்வு, மயக்கம், அடக்கம், 

உன்மத்தம், விறைப்பு, தியிர்ப்பு, மந் 
தம், புலனொடுக்கம், சோம்பு. 
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Sti/prate, v. a. கற்பழித்தல், கற்புக்கு 
லைத்தல், ஸ்திரிசோரஞ்செய்தல். 

Stu-pra’tion, s. கற்பழிக்கை. 
Stur'di-ly, adv. உரமாய், ஸ்திரமாய்,பெ 

லனாய், உறுதியாய். 
Stur'di-ness, 8. தடம், பெலன், முரண். 
Sturdy, a. தறத்த, பெலனுள்ள, உரமா 

ன, வலிமையுள்ள. — 

Stur'geon, s. ஒர்மச்சம். 
Sturk, 5. ஈாம்பன், இளங்காளை. 

as heifer, sாக, Saif. 
Stut'ter, v. n. தெற்றிப்பேசுதல், GED 

ப்பேசுதல், கொன்னைதட்டுதல். 
Stut’ter-er, s. இக்குவாயன், கொன்னை 

வாயன், தெற்றுவாயன். 

Stut'ter-ing, s. இச்கிப்பேசுகை, கனி 
னையாய்ப்பேசுகை. 

Sty, s. பன்றிக்கடை, பன்றிக்கூடு, ப 
ன்றிப்பண்ணை, பன்றிக்களம். 
on the eye-lid, sட்கட்டி. 

Sty, v.a. பன்றிகளைக்கூட்டிலடை த்தல். 
Styg'i i-an, ௮. 6965 HESGMw. 

river, வைதரணியாறு, நெருப்பாறு. 

Style, s. எழுத்தாணி, இலே. 
gothic, sட்டுவேலையின்முக்கோண 
வில்லு, ஈட்டிவில்லு. 
showy, குசால், ஒயில்,  ஒய்யாரம், ஆ 
டம்பரம், அலங்காரம், இடம். 
of building, க்க மின திரி. 
of a dial, கடிகாரவுசி. 
of a letter, ¢ட்வொசசகம். 

of dress, &c., கோலம், நடை, பாங் 
கு, மாதிரி, வேஷம், பாவனை. 
in language, வாசகப்போக்கு, பேச் 
சுப்போக்கு, வாசகநடை. 
of language, பரஹைப்போங்கு, பா 
லைநடை, பாஷாந்திரம். 
as title, sராமதேயம், பட்டப்பேர். 

Style, v.a. sாமமிடுதல், பெயரிடுதல், 
் நாமகரணஞ்செய்தல். 
Styl'ish, a. கோலமுள்ள, அலங்காரமு 

ள்ள, நாகரீகமுள்ள. 
Styp'tic, s. சவர்ப்புள்ளது, கயர்ப்புள் 

ளது, அவர்ப்புள்ளது. 
Sua’si-ble, a. வசப்படுத்தக்கூடிய, பிரி 

யப்படுத்தத்தக்க, மெத்தனவான. 
Sua’sion;, s. (see Persuasion.) வரப்பு, 

பிரியப்படுத்துகை, வசப்படுகை. 
841 

SUB 

Suia’sive, 3 see 
Sua'so-ry, ° § ரியப்படுத்தத்தக்க. 
Suav'i-ter in mo'do, s. இதமானநடை, 

THO CCL.» நாகரீகம். 
Suav'i-ty, s. இனிமை, இதம், நாகரீகம், 

மரியாதை, சாந்தம். 
Si’/bah-dir, s. சயையதார், சேசாதிபதி, 

மாகாணபதி. 
Sub-al’tern, 8. ப்ப்டைத்தலைகன். 
Sub-al'tern, a. கழ்ப்படைத்தலைவனுக் 

குரிய, உபதளகத்தனுக்குரிய. 
Sub-chint’er, s. உப கதன், இரண்டாங் 
S555 vai oor. 

Sub-com-mit'tee, s. sாரியகத்தனுக்திர 
ண்டாவது, உபசமுதாயத்தார். 

Sub-di-vide', v. a. பகுத்ததைப்பிரித்தல் , 
விரித்தல், பின்னப்படுத்தல். 

Sub-di-vi'sion, 5. ழ்ப்பிரிவு, விரி. 
Sub'do-lous, a. தர்திரமுள்ள, உபாயமு 

ள்ள, குதள்ள. 
Sub-di’a-ble, a. கீழ்ப்படுத்தப்படக்கூ 

டிய, அமையப்பண்ணக்கூடிய. 
Sub-diice’, கழித்தல்; விலக்குத 
Sub-duct’, °" ™ te ல், குறைத்தல், 
Sub-due'tion, s. sழிக்கை, நீக்குகை. 
Sub-dte’, v. a. கழ்ப்படுத்துதல், அடக் 

குதல், அமையப்பண்ணுதல், வசைய 
ப்பண்ணுதல், மேற்கொள்ளுதல். 

Sub-di'er, 5. கழ்ப்படுத்துவோன், ௮ட 
க்குவோன், மேற்கொள்வோன். 

Sub-ja'cent, a. அடுத்த, நழான, 
Sub’ject,s. கsரரியம், பொருள் ,பதார்த்தம். 

of the verb, எழுவாய், கருத்தா, வி 
னைமுதல். 
matter, பொருண்மை, அடக்கம். 

Sub-ject’, xa. அடக்குதல், தழ்ப்படுத் 

அதல், தாழ்த்துதல். 
the passion, ஒறுத்தல், அடக்குதல். 
to become subject to, puu@sa, 
உட்படுதெல், அகப்படுதல். 
to expose to, நெரிடச்செய்தல். 

Sub‘ject, a. கீழ்ப்பட்ட, அடங்கிய, 
exposed to, உடற்தையாதல், நேரி 

தல்; உரித்தாதல். 
Sub’jects, s. (pl. ) தழப்பட்பொர். 

of state, குடிசனம், பிரசைகள்... 
Sub-jec'tion, s. அமைதி, அடக்கம், கட் 

டுப்பாடு, ீழ்ப்படிவு,அடிமைத்தனம். 
Bot 
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Sub-ject'ive, a. எழுவாய்க்குரிய. 
Sub-ject'ive-ly, adv. எமழுவாயாய் 
Sub-join',v. a. கூட்டதெல், கொளுவுதல், 

சேர்த்தல், அடுத்துவைத்தல், இசைத் 
தல், அனுபந்தஞ்செய்தல். 
to be subjoined, கூதல், சேர்தல், 
இசைதல், இணைதல். 

Sub’ju-gate, v. a. Sழ்ப்படுத்துதல், அட 
ச்குதல், கட்டெப்படத்துதல், அடிப்ப 

டுத்துதல், படியப்பண்ணல். 
Sub-ju-ga'tion, s. கீழ்ப்படுத்துகை, அடி 

ப்படுத்துகை, படிவிக்கை. 
of the passions, இச்சையடக்கம், ஓ 
அப்பு, கட்டுகை. 

Sub-junc'tion, s. இணைப்பு, சேர்ப்பு, 
கொளுவுகை. 

Sub-junc'tive, a. சேர்க்கப்பட்ட, கொ 
வப்பட்ட, இசைக்கப்பட்ட. 

mood, சந்தேகவிதம், ஐயவினையியல். 
Sub-junc’tive-ly, adv.. ஜயமாய்,. சந்தே 

கமாய், சங்கையாய். 
Sயb-la/tion, s. கொண்டுபோகுகை. 
Sub-lim'a-ble, a. புட்மிடக்கூடிய, பஸ் 

மமாக்கக்கூடிய. 
Sub’li-mate, 8. புடமிட்டபொருள், ப 

ஸ்மம, சுண்ணம். 

corrosive, இரசகர்ப்பூரம். 
of mercury, சவ்லீரம், இரசபற்பம், 
பறங்கிப்பாவஷாணம். 
of ‘sulphur, பூக்கந்தகம், கந்தகமீறு. 

Sub'li-mate, v. a. Fீற்றுதல், எரித்தல், ௪ 
Osa, சுத்திபண்ணுதல், புடமிடுதல், 
புடம்வைத்தல், பஸ்மமாக்கல், சாம்ப 
லாக்கல், சோஷணகரித்தல். 

Sub’li-ma-ted, a. புடமிடப்பட்ட, சத் 
தியாசக்னெ, புடம்வைத்த. 

Sub-li-ma'tion, 8. சத்தி, புடம், பஸ்மம். 
Sub-lime’, s. உயர்ந்தவாசகம், மாட் 
மையானவசனம், மகத்துவத்தையும 

திசயத்தையுமுடையவாசகம், அண் 
பொருள்வாசகம். 

Sub-lime’, v..a. (see Sublimate.) yi 
Osa, நீற்றுதல். 
to exalt, உயர்த்துதல், மேனமைப்ப 

டுத்தல், புகழ்தல். 
Sub-lime’, a. மேலான, உயர்ந்த, உன் 

னதமான, மாட்சிமையான. 
sounds, 2 ன்னததேத்தொனி, 
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sentiments, 

பொருள். 
Sub-lime'ly, adv. மாட்சிமையாய், உன் 

னதமாய். 
Sub-lime’ness, தண்மை, உன்னத 

Sub-lim'i-ty, ம், மகாமேன்மை; 
மாட்சிமை, உத்தங்கம், 

Sub-lin’gual, a. ஈரவின்டீழிருக்கெ, 
Sub-li’nar, சந்திரனுக்குக்ழோன, 
Sub'lu-na-ry, Pa Sst tt Sous 

GF, doors. 
Sub-ma-rine’, a. சமுத்திரத்தில்முளைக் 

திற, அழியில்முளைக்றெ. 
fire, or everlasting fire, ஊழித்தி, வ 
டவானலம், வடவாமுகம். 

Sub-merge’, ». a. அமிழ்த்துதல், தாழ்த் 

அதல், புதைத்தல், MPEGS: 
Sub-merge’, ». n. அமிழந்துதல், தாழ் 

தல், புதைதல், அழுங்கல். 
Sub-mer'sion, 8. அமிழ்ந்துகை,ஆழ்கை, 

அமுக்குகை. 
Sub-miss’, a. ழ்ப்படிற, பண்றது 
'ன, பணிவான. 

Sub-mis'sion, s. அமைதி, spies ini gS 
ழ்ப்படிவு, தாழ்மை, பணிவு, வணக்க 

ம், இணக்கம், இசைவு. 
Sub-miss'ive, a. அமைவுள்ள, ழ்ப்படி 

றெ, தாழ்மையான, பணிந்த. 
word, பணிந்தவார்த்தை, oe 
Guba; பதவியபேச்சு. 

Sub-miss’ ive-ly, adv. தாம்மையாய், Ep 
ப்படிவாய், கீ்ழ்மையாய், ஒடுக்கவண 
க்கமாய், இணக்கமாய். 

Sub-miss'ive-ness, s. தாழ்மை, தழமை 
வு; மழ்ப்படிவு, சக்கர ௮ 
டிமைத்தன்மை. 

Sub-miss'ness, 8. sரழ்மை, கீழ்ப்படிவு, 
ஒடுக்கம், அமைவு. 

Sub-mit’, v. a. கையளித்தல், ஒப்புவித் 
தல், ஒப்படைத்தல். 

Sub-mit’, v. ௩. கீழ்ப்படிதல், அமைதல்; 

அடங்குதல், ஒடுங்குதல், தாழ்தல், ப 
தல், இணங்குதல். 

Sub-mit'ter, s. sையளிக்றெவன், ஒப்பு 
விப்பவன், இணங்குவோன். 

Sub-mul’ti-ple, s. ண்மை 
க்கூடியவிலக்கம். 

மாண்பொருள், அண் 
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. Sub-nas'cent, a. Sழேமுளைக்றை, 
Sub-or'din-a-cy, s. அமைவு, ப்படி 

வு; தாழ்மை. 
Sub-or'din-ate, s. Sழ்ப்படிறெவன், இ 
ரண்டாவதானவன். 

Sub-or'din-ate, v. a. அடக்குதல், தாழ் 

தீதுதல், ழோக்குதல், அமைத்தல். 
Sub-or'din-ate, a. Sமுத்தியோகமுள்ள, 
இரண்டாவதான, தேத்தரமான. 

Sub-or'din-ate-ly, adv. Sழ்ப்படிவாய், 
அமைவாய், தாழ்மையாய். 

Sub-or-din-a'tion, s. அடக்கம், அமை 

வு; ம்ப்படிவு; தாழ்வு, பணிவு. 
Sub-orn’, 0. 4. அபாயமாய்வசப்படுத்த 

ல், அநீதமாய்வருவித்தல், கைக்கூலி 
கட்டதெல், பொய்ச்சாட்சிபிடித்தல். 

- Sub-or-na'tion, 8. பொய்ச்சாட்செம்பா 
திக்கை. 

- Sub-orn’er, s. பொய்ச்சாட்செம்பாதிப் 
போன். 

Sub-pé'na, 8. அழைப்புப்பத்திரம். 

நக்கல் அ க்ஸ் இ ற ய் வை வி வ் ணு மு அனு 

Sub-pé'na, 1.4. கட்டளையிட்டெியாய 
ஸ்தலத்துக்கழைத்தல். 

Sub-rep'tion, 8. sபடமாய்ப்பெற்றுக் 
கொள்ளுகை, அபரயமாய்ச்சம்பாதி 
க்கை, வஞ்சிக்கை. 

_ Sub-rep-ti‘tious, ப வ் 5 
 Sub-rep'tive, MEDS TCT. 

_ Sub-rep-ti'tious-ly, adv. யொய்யாய், ௮ 
டாயமாய், கபடமாய். 

I Sub ro’sa, adv. இரகசியமாய். 
_ Sub-scribe’, v. கையொப்பமிடுதல், கை 

ஙெழுத்துவைத்தல்; சம்மதித்தல், கை 
யொப்பம்வைத்தல். 

Sub-scrib’er, s. aகsயொப்பம்வைப்போ 
ன், கையெழுத்துக்காரன், உறுதிக்கு 
டன்படுவோன். 

Subscript, s. கையொப்பம், கையெழு 

த்து. 
Sub-scrip'tion, s. கையொப்பமுறி,கை 

சீசார்த்து. 
list, கராமஅட்டவணை. 
sum subscribed, கையொப்பக்காரர் 
வசம்பற்றிக்கொண்டதொகை. 
as benefaction, sன்கொடை, விசர் 
ச்சனம், இனாம். | , 

- Sub-sec'u-tive, a. கொலையான, தொ 
டர்பான, 
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Sub’se-quence, s. பின்வருங்காரியம், 
ஒன்றால்வரும்பலன், உத்தரம். 

Sub’se-quent, a. பின்பு சம்பவிக்இிற, பி 
ன்வருறெ, பின்னான. 
part, thing, &c., QJன்வருங்காரியம், 
பிற்பகுதி. 
to be, Qெிநத்துதல், பின்வருதல். 

Sub’se-quent-ly, adv. Jன்பு, பின்னால், 
பின்னே, பிறகு. 

Sub-serve’, v. a. உபயோகித்தல், உதவு 
தல், த ன்மெல்தல்; ஒத்தாசைசெ 

ய்தல். 
Sub-serv'i-ence, துணை, உதவி, ஓ 
Sub-serv'i-en-cy, ல லை, 
Sub-serv'i-ent, a. ஒத்தாசையான, 2S 

Murer, உபயோகமான. 

Sub-side’, v.n. தணிதல், அமைதல், ஆ 

அதல், அடங்குதல். | 
as dust, water, &c., v9 so, அடை 
தல்; அடங்குதல், வற்றுதல், FAH 
தல். 
as a passion, &c. » தீணிதல்; ஆறுதல். 
as wind, அடங்குதல், அமைதல், கா 

த்துவிழுதல். 
Sub-si'dence, தணிவு, படிவு, ௮ 
Sub-si'den-cy, i) ¢ மைவு, அடக்கம். 
Sub-sid’i-a-ry, 8. உபயோகி, உதவி, அ 

ணே, சகாயி. 
stream, தலைப்பெய்யாறு. 

Sub’si-dize, v. a. விலைப்படைசோத் 
தல், விலைகொடுத்துதவிதேடல். 

Sub'si-dy, 8. சகாயங்கடைக்கும்படி 
கொடுத்தபணம், ஆயம், இறை, உத 
லி, ஒத்தாசை. 

Sub-sist’, v. ௩. பிழைத்தல், வித்தல். 

Sub-sist’ence, பிழைப்பு, வனம், 
Sub-sist’en-cy, கால! லியம். 

Sub-sist’ent, a. விக்கிற, இருக்கிற, உ 
ள்ள, உரித்தான. 

Substance, s. பொருள், வஸ்து, சடம், 
பதார்த்தம்,சடபதார்த்தம். 

of a discourse, அடக்கம், பொழிப் 
பு; கருத்து, சாரம். 

Sub-stan’tial, a. சடமுள்ள, சட்ப்பொ 
ருளான, பிரதான, உறுதியான. 

Sub-stan-tial'i-ty, s. சLத்துவம், சட மு 
டைமை. 
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Sub-stan'tial-ly, adv. சடLத்துவமாய், பி 
ரதானமாய்,உள்ளப்டியாய், உண்மை 
மாய், 

Sub-stan’tial-ness, s. உரம், ஸ்திரம், ௮ 
oo Fuss) tev. 

Sub-stan’tials, s. (pl.) விசேஷங்கள். 
Sub’stan-tive, s. யெயொ்ச்சொல். 

common, யொதுப்பெயர். 
proper, சிறப்புப்பெயர், இயற்பெயர். 

Sub'stan-tive, a. யெயர்ச்சொல்லுக்குரி 
ய, எழுவாய்க்குரிய. 

Sub’stan-tive-ly, adv. பெயர்ச்சொல்லு 
க்குரியதாய், பொழிப்பாய். 

Sub’sti-tute, 8. ஈ௫, பதில், பிரதி, பிணை, 
as a person, பிரதியாள், பதிலாள். 

Sub’sti-tute, v4. ஈடுவைத்தல், பதில 
ஸித்தல், பிணைகொடுத்தல், பிரதிபா 
விகம்பண்ணல். 

Sub-sti-tu’tion, 8. #@, பிணை, பதில். 
Sub-stra'tum, s. அடிப்படை, மூலம், 

ஆதாரம், அஸ்திபாரம். 
of rocks, கsற்யார், கற்பாறை. 

Sub-struc’tion, அஸ்திபாரம், வான 
Sub-struct'ure, ; ம். 

Sub-sul’tive, = a” ae [a இ 

Sub-sul’to-ry, a. போய் sh Be ac ban 
Sub-tan’gent, s. உபசபரிசச்சா. 
Sub-tend’, v.4. எதிர்முகமாய்க்டெித்த 

ல், கீழ்வருதல். 
Sub-tense’, s. sரண், குணம். 
Sub-ter'flu-ent, கீழ்ப்பாய்நிற, Sip 
Sub-ter’flu-ous, “” : ச்செல்லுதிற, 
Sub'ter-fuge, s. போக்கு, உபாயதந்திர 

ம், சாட், 

Sub-ter-ra‘ne-an,  » é 
Sub-ter-ra'’ne-ous, — 

ளான, குகையான. 
room or passage, மறை, சுரங்கம், 
நிலவறை, முரஞசு. 

$ம்'tile, a. கொய்ய, அட்பமான, அண் 
மையான, அணுத்துவமான. 

as artful, கூழ்ச்சமான, a, 

தந்திரமான, சூதுள்ள. 
to be subtile, sணுகுதல், 

தல், அட்பமாதல். 

தரையின் £ழா 
ன, பூமிக்குள் 

Sub’ tile-ly, adv. அுண்மையாய், தெய் 

மையாய். 

as artfully, உபரயமாய், கய ட மாய். 
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Sub’tile-ness, ரெொய்மை, அண்மை, . 
Sub-til’i-ty, க்ப், குழ்ச்சம், த 

ந்திரம். 
Sub-til-i-za’tion, 5. சொல்தரிச்முகை 

மென்மையாக்குகை. 
Sub'til-ize, v. a. sகறைநீக்கல், புட் மிடுத 

ல், களிம்பெடுத்தல், சொய்தாள்கலு. 
Sub’til-ty, s. கொய்மை, 

as cunning, தந்திரம், உபாயம். 
Sub'tle, a. அண்ணிய, கூரிய, குழ்ச்ச 

மான, தந்திரமான, குதுள்ள. 
Sub'tly, adv. கபடமாய், துண்மையாய், 

சுட்சமாய், குதாய். 
Sub-tract’, v. a. sநித்தல், Saad 

to be subtracted, sநிதல், குறைதல். 

Sub-tract'er, ௧. கழிப்போன், க்கு வோ 
ன், விலக்குவோன். 

Sub-trac’tion, s. சழில்க்க்ண்ல் கழி 
வு, கழிப்பு, வியவகலிதம், விக 
னம். 

Sub-tra-hend’, s. infihegs anda De's 
தகம். 

Suburb, ன் அடிச்சேரி, 
Sub’urbs, nt { பேட்டை. 

Sub-urb’an, பேட்டைக்குள்ளான, 
Sub-urb’i-al, " Grinkiadcndes 
Sub-ven'tion, s. @pUu@@ms,2 salons. 

Sub-ver’sion, s. sவிழ்வு, sa pF AH, பெ 

யர்ச்சி, சறாவசங்காரம். 

Sub-vers'ive, d. sவிழ்க்கத்தக்க, அழிக் 
கத்தக்க, கெடுக்க, 

Sub-vert’, v. a. கவிழ்த்தல், புரட்டுதல், 
பெயர்த்தல், அழித்தல், கெடுத்தல். 
to be subverted, யெயர்தல், கெடுத 
ல், புரளாதல். 

Sub-vert’er, s.' புரட்டுவோன, கெடுப் 

போன், நீழ்மேலரக்குவோன். 
Sub-work'er, s. Sழ்வேலைகாரன், உத 

விக்காரன். 
Suc-ceed’, v. a. துணைச்செய்தல், வர்த் 

தச்கப்பண்ணல், சித்தியாக்கல். 
as to follow, மன்னிருந்தவனுடைய 
நிலைக்குவருதல், பிரதிதானியாதல். 

Suc-ceed',v.n. கைகூடுதல், சத்தியடை 
தல், அனுகூலப்பதெல், பலித்தல். 

Suc-ceed’er, s. மாற்றாள், பிரதியாள். 
| Suc-ceed'ing, a. வன பமிரதியா 

ய்வருறெ, 
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Suc-cess', s, PED, அனுகூலம், நிறை 
வேற்றம், வாய்ப்பு, பலிப்பு, சபலம். 

Suc-cess'ful, a. கயய்பாடுள்ள, வாய்ப் 
பான, சித்தியான. 
effort, சத்திக்குங்கருமம். 
person, காரியவான், அனுகூலமடை 
வோன், தேறினேன். 
to be successful, asகைகூ௫ுதல், வாய்த் 

தல், சத்தித்சல், அனுகூலப்படுதெல், 
Suc-cess'ful-ly, «dv. வரய்ப்பாய், சித்தி 

யாய், அனுகூலமாய். 
Suc-cess'ful-ness, 8. வாய்ப்பு, சத்தி, 
Suc-ces'sion, 3. சந்ததி, சந்தானம், தொ 

Lith, தொடர்பு; தோரணி, நிரை, 
விக்! 

Suc-cess'ive, a. படிப்படியான, தொட 
ர்பான, வமிசபரம்பரையான. 

Suc-cess'ive-ly, adv. வரிசையாய், படி 
ப்படியாய், தொடர்ச்சியாய், ரெமங் 
திரமமாய், தொடர்வாய். 

Suc-cess'ive-ness, s. தொடர்ச், வரி 
சை, தொடர். 

Suc-cess'or, 8. மாற்றாள், பதிலாள்; டி 
ன்னதிகாரி. 

Suc-cinct’, a இனுக்கமான, ஒடுங்கிய, 
: சுருங்க, பொழிப்பான. 
girded, இடைக்கட்டின. 

Suc-cinct'ly, adv. சருக்கமாய், பொ 
ழிப்பாய், ஓடுக்கமாய், — 

Suc-cinct'ness, s. ஒடுக்கம், சருக்கம், 
பொழிப்பு, அடக்கம். 

Suc’cor, s. சகாயம், அணை, உதவி, சா 
ர்பு, தஞ்சம், பாலனம். 
asa person, சகாயி, உபகாரி, .. 

Suc'cor, v. a. அணேச்செய்தல், பேணு 

தல், ஆதரித்தல், உதவுதல், சகரயம்ப 
ண்ணுதல், பரிபாலித்தல். 

Suc'cor-er, 8. சகாயன், சகாயி, துணை 
ச்செய்வோன், நல்லுபகாரி. 

Suc’co-tash, 8. அவரையுஞ்சோழமுங் 
கலந்தஉணா, சிற்றுண்டி. 

Suc'cu-lence, சாரம், சாறு, OM, 
Suc’cu-len-cy, i ‘ சாகம். 
Suc’cu-lent, a. சாரமுள்ள, சாறுள்ள. 
Suc-cumb’, v. n. மேடங்குதல், படிதல். 

இணங்குதல்; அடங்குதல்." 
Suc-cus-sa’tion, குலுக்கு, 
Suc-cus'sion; 9 ம் 

குலங் 
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Such, @ அப்படிப்பட்ட, அதுபோன் 
ற, ADA| cir om wer. 

athing, இப்படிப்பட்டது, அப்படி 
க்கொத்தது, இன்னது. 

a person, இப்படிப்பட்டவன், இன் 
னை. 

Suck, 5. முலையுண்கை, உமிகை, உறி 
ஞசுகை. 

Suck, v. a. முலையுண்ணல், தன்னியமு 
ண்ணல், பால்குடித்தல் 
the breast, ல்கள் முலைப்பா 

ல்குடித்தல், 
up, உறிஞ்சுதல், உமிதல். 
as imbibe, absorb, க ௭ச்தல், உறிஞ்் 
சுதல். 
as brutes, ஊட4௫தல், 

Suck’er, s. முலைகுடிப்பிள்ளை, னன், 
ஊ!ட்டுக்கனறு. 

Suck'ing, a. G9 éGn, உயிதிற. 
calf, &e., ஊட்டுக்கன்று, ec Qs 

குட்டி. 
as brutes do, eet." @@m. 

Suck’le, v.a. பால்கொடுத்தல், முலை 
கொடுத்தல். 

Suckling, s. முலைகுடி, சவலை, பால 

ன், குழந்தை, பால்குடி. 
Suc'tion, s. உறிஞ்சுகை, உமிகை, கு 

டிப்பு. 

Su-da'tion, s. வெயாக்கை, வியர்க்கை. 
Si'da-to-ry, s. வெப்புலீட, உஷ்டண 

மாளிகை, வியரலவலைக்ரெகம். 
Sud'den, a. சடுதியான, க் ரரெமான. 

fear, இடுக்காட்டம், இதில் 
on a sudden, சடுதியாய். 

Sud'den-ly, adv. ¢@Qwaw, சீக்ரெமொ 
ய், அசுப்பிலே. 

Sud'den-ness, s. சட, சீக்ரெம், 29% 

ப்பு, அரிதம், கதி, 
Su-dor-if ‘ic, s. SR IE 

ந்து, வியர்ப்புமருந்து. 
| Su-dor-if ‘ic, a. வெயர்லையுண்டாக்க 

தீதக்க, வியர்ப்பிக்றெ, 
Su'dor-ous, a. வெயர்வையுள்ள. 

Suds, s. சவர்க்காரறுரை. 

to be in the suds, சsகAிலகப்படுதல், 
தொல்லைப்படுதல். 

Sie, ». வழக்காடுதல், தொடர்ச்சியண் 

LEO. 
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on false grounds, யெரய்வழக்குத் | 
தொடுத்தல். 
as to request, வேண்டிக்கொள்ளுத 
ல், மன்றாதெல். 

Stet, 5. கொழுப்பு; கிணம், மதர்ப்பு, 
மதம், நெய்ப்பு. 

St’et-y, a. கிணமுள்ள, நிணம்போன்ற. 
Suf ‘fer, v. a. பாடனுபவித்தல், பாபெ 

டுத்தல், அன்பப்படுத்தல், அலைத்தல். 
to escape, தப்பவிடுதல். 
to permit, இடங்கொடுத்தல், ஒட்டு 
தல், MOsa, சம்மதித்தல். 
to endure, சதத்தல், தாங்குதல். 
loss, ஈட்டப்படுதல், 
in gaming, தோல்விகாணுதல், தோ 
ற்றல், ஈட்டப்படல். 
in trade, sட்டங்காணுதல், நட்டம் 
டைதல், நட்டப்பதெல், 

Suf'fer-a-ble, a. தாங்கக்கூடிய, சக்க 
க்கூடிய, பொறுக்கக்கூடிய. 

Suf 'fer-a-ble-ness, 8. சAக்கக்கூடியத 
ன்மை, பொறுமை. 

Suf 'fer-a-bly, adv. சதக்கக்கூ டியதாய். 
Suf 'fer-ance, s. பொறுதி, சகிப்பு, 

as pain, அன்பம்; இடைஞ்சல். 
Suf ‘fer-er, 8. பரடுபடுவோன், வருத்த 

மனுபவிப்போன். 
Suf‘fer-ing, 8. பாடு, வருத்தம், துன்பம், 

உபத்திரவம், இடுக்கண், இடர், இட 
ம்பை, இடைஞ்சல். 
extreme, sகடையாட்டம், கஸ்தி, ௮ 
வஸ்தை, அவதி, ஆபத்து. 

Suf-fice’, v. a. .இருத்தியாக்குதல், பூர 
ணமாக்குதல், இரம்மியமாக்குதல். 

Suf-fice’, v.n. தருத்தியாகுதல், இரம்மி 
யமாகுதல், பூரணமடைதல். 

Suf-fi'cien-cy, s. பூரணம்,  இரம்மியம், 
திருத்தி, போதியது, நிறைவு. 

Suf-fi'cient, a. தருத்தியான, பூரணமா 
ன, போதிய, நிறைவுள்ள. 

Suf-fi'cient-ly, adv. தஇருத்தியாய், பூர 
ணமாய், நிறைவாய், 

Suf-fix', s. சகமையடைமொழி. 
வயத ு. ப. ஈற்றசைசேர்த்தல். 
Suf 'fo-cate, v. a. மூச்சுவிடாதபடிசெ 

ய்தல், இிக்குமுக்கடைவித்தல். 
to be suffocated, 

தல். 
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Suf-fo-ca'tion, s. இக்குமுக்குப்படுகை, 
திக்குமுக்கடைய்பு. 

Suf'fo-ca-tive, a. இக்கு முக்கடைக்றெ. 
Suf'frage, 8. உத்தியோகத்துக்கேற்படு 
ர்கள் Sa சனப்பி 
ரீதி. adi | 

Suf-fu-mi-ga'tion, s. புகையூட்டுகை. 
Suf-fise’, v. a. நிரப்புதல், elaine" 
விரயம் செறித்தல். 

to be suffused, நிறைதல், வன்க 
செறிதல், 

Suf-fa'sion, 8. நிறைவு, செறிவு. 
Sug’ar, 5. சருக்கரை, னி 
Sug'ar, ஓ. a. இணிப்பூட்டுதல். 
Sug’ar-cane, 8. கரும்பு, இக்கு, கன்ன 

ல், கருப்பந்தடி. 
juice, கருப்பஞ்சாறு. 

molasses, sறுப்பம்பாகு, 
சம், சக்கரைப்பாணி 
press, sரும்பாலை, அலை. 

Sug'‘ar-can'dy, 8. கற்கண்டு, கருப்புக் 
கட்டி, அக்காரம், கண்டம். 

Sug‘ar-plum, 8. இனிப்புப்பண்டம். 
Sயழ'ar-y, a. இனிப்புள்ள, சருக்கரையி 

ட்ட, சருக்கரைபோன்ற. 
Sug-gest’, v. a. காட்டி ச்சொல்லுதல், G 

றித்துச்சொல்லுதல், க்கல், 
வயசாம்: க: 

Sug-gest’er, s. ம்க் கொன், 
கினைய்பூப்டுவோன் 

Sug-ges'tion, s. எண்ஊெழுப்புகை, 

நினைப்பூட்டுகை. 
Si-i-ci'dal, a. தற்கொலைக்குரிய. — 
Su'i-cide, s. சற்கொலை, சுயநாசம். 

the person, தற்கொலைகாரன், சுய 

கொலைபாதன் 
Su'l gen'er-is, a. சுயதன்மையுள்ள, இ 

யல்பான, கலப்பில்லாத. 
Sit, s. அணி, வரிசை. 

in law, வழக்கு, க பிரா 
அ, விவகாரம். 
of rooms, in த் 
டம், நிரைவிகெள். 01 
of clothes, ச்செ, சோ 
மன்சோடு. | 
as retentive, பரிவாரம், குழ்வோர், 
பரிசாரகர், பரிசனம்: 
as courtship, மணங்கசேட்கை.,. 

கரும்பிர 
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Siit, v.a. பொருத்துதல், இசைத்தல், 

இணைத்தல், இணக்குதல். 
to be suited to, இசைதல், பொரும் 

அதல், இணங்குதல். 
Stit, 0.௩. ஒத்துக்கொள்ளுதல், ஏற்குத 

ல், சரறிப்படுதல், நேர்படுதல், பொரு 

ந்துதல், இசைதல், ஒவ்வுதல். 
Sய்it'a-ble, a. தகுதியான, வற்ற, இசை 

வுள்ள, இணக்கமுள்ள, ஒப்பிதமான, 
பக்குவமான. 

Suit'a-ble-ness; s. யொக்கியம், பக்குவ 

ம், தகுதி. 
Suit'a-bly, adv. ஏற்க, தகும்படி , தக் 
இணங்க, யோக்கியமாய். 

Suite, s. (see Suit.) பரிவாரம், 
Suit’or, 8. வியாச்சியகாரன், வியாச்சிய 

காரர், வாதி, விவாதி. 
a lover, vணங்கேட்போன. 

Sul'ca-ted, a. தவாளிக்கப்பட்ட. 
Sulk’i- ly, adv. மனவெப்பமாய், ay 

COW, குறும்பாய். 
Sulk’i-ness, 8. vwனவெப்பம், தடுக்கு. 
Sulk’y, ௧. இருசிற்பண்டி. 
Sulk’y, 4. மனவெப்பமான, முனணான, 
அடுக்கான, குறும்பான. 

Sul'len, a. குறும்புத்தன முள்ள, கோப மு 
ள்ள; அமையாத, மனத்தூக்கமுள்ள, 
குறாவுதலான, மனக்கோட்டரவான. 
person, வெடுக்கன், அமையாதவன். 

Sul’ len-ly, adv. குஅம்புத்தனமாய், கற 
வுதலாய், மனத்தூக்கமாய். 

Sul'len-ness, s. ¢@e@uy, அடுக்கு, 

வெடுவெடுப்பு, தறுகுறும்பு, எரிச்சல். 
Sul’li-ed, a. கறைப்பட்ட, மங்கலான, 

அழுக்கான, பங்கமான, வடவுள்ள. 
Sully, s. மாசு, கறை, களங்கம், கேடு, 

மங்கல், வடு, மறு. 

Sul'ly, v. a. மாசுபடுத்துதல், கறைப்படு 
த்துதல், நலக்குதல், மங்கப்பண்ணு 
தல், வடெ்படுத்தல். 

Sul'ly, v. n. மாசுபடுதல்; கறைப்பதேல், 
கறைபிடித்தல், ஈலங்குதல், மங்குதல். 

Sulphate; s. sந்தகத்திராவகத்தாலாயது. 
of alumine, alum, ப।ணரகக்காரம். 

of copper, தரி, மயிற்றுத்தம். 
of iron, ஏன்னபேதி. 
of zinc, வெள்ளைத்துத்தம், பயாற்றுத் 
தம். 
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Sulphur, s. புட்மிட்டகர்தசம். 
flower of, பூக்கந்தகம், கந்தகபஸ்மம், 
in small pieces, நெல்லிக்காய்ச்கந்த 
கம். 
in sticks, சுரைக்காய்க்கர்தகம். 

of copper, அத்தம்,பாற்றுத்தம், துரி. 
of zinc, மயிற்றுத்தம், பாற்றுச்தம். 

Sul'phu-rate, a. sந்தக. 
Sul-phi-ra'tion, 8. sர்தகமூட்டுகை. 
Sul-phu're-ous-ly, adv. sந்தகமாய். 
Sul-phu're-ous-ness, s. sந்தகத்துவம். 
Sul'phu-ret, s. se¢g¢$snorws). 

of mercury or vermillion, zாதிலவிங் 
கம், இங்குலிகம். 
of arsenic yellow, அரிதாரம்; பொன் 
னரிதாரம், தாளகம். 
red, மனோசிலை. | 

Sul-phu’re-ous, கந்தகமுள்ள, கந்த 
Sul-pha’ric, ' § கத்தாலாய. 

acid, கந்தகத்திராவசம், கந்தசுச்செய் 
நீர். 
ointment, sந்தகதைலம். 

Sul'phur=y, a. கந்தகமுள்ள, கந்தகம் 
போன்ற. 

Sul'tan, 5. அருக்கவரசன், 'அருக்கதே 

சாதிபதி, அருக்கவதிபதி 
Sul’tan, a. அருக்கவரசனுக்குரிய. 
Sul-ta/na, eee ope அருக்க 
Sul’tan-ess, ‘ § ராணி. 
Sul’tri-ness, s. புழுக்கம், வெப்பம், உ 

ட்டணம். 
Sultry, a. புழுக்கமான, வெப்பமான, 
உட்டணமான. 

Sum, 8. தொகை, அடக்கம், பொழிப் 
பு; திட். 
total, மொத்தம், ஆகத்தொகை. 

Sum, v. a. தொகைப்படுத்துதல்,; கணக் 
குக்கூட்டதெல், சொகுத்தல். 
to be summed up, தொகுதல். 

Su'mach, s. ஓர்மரம். 

யm'௱ma-ri-1y,; adv. தொகையாய், பொ 
ழிப்பாய், திரட்டாய், பிண்டமாய். 
briefly, சுருக்கமாய், 

Sum/ma-ry, 8. அடக்கம், தொகை, பொ 
ழிப்பு, திரட், 
as brief, சருக்கம். 

Sயm'ma-ry, 4. அடக்கமான, தொகை 
யான, பொழிப்பான, Dot reo. 



SUN 

to be, சுராங்குதல், அடங்குதல். 
Summer, s. கோடைகாலம், கோடை, 

வேனில், வசந்தம். 
Sum'mer, 

மித்தல், 
Sum'mer-house, s. வேணிற்காலத்துலி 

டு, வசர்தமண்டபம். 
Sum’mer-set, 8. குத்துக்கரணம். 

Sயn'nit, ௯ தலைப்பு, உச்சி, கூர், அணி, 
முனை, அக்கரம். 
of a mountain, @pw, செம், தூபி. 

Summon, v. 4. நியாயத்தலத்துக்கழைத் 
தல், வரக்கட்டளையனுப்பல். 

Sum'mon-er, 8. கயாயத்தலத்துக்கழைக் 
இறவன், வாதி, விவாதி. 

Summons, 8. ஒப்பம்; அழைப்புப்பத்தி 
ரம், கட்டளைப்பத்திரம்; அறிக்கைப் 
பத்திரம். 

Sum'mum.bo'nam,  s. விசேஷித்சசன் 
மை, உச்சம், சிரேஷ்டம். 

Su-moom’, s. (see Simoom.) உட்டண 
௩ச்சுக்காற்று, தவளி. 

Sumptlu-a-ry, 4. ௮ன்னவத்திராதிப்பிர 
மாணத்துக்கடுத்த. 

Sumpt'u-ous, a. சம்பிரமமான, குசாலு 
ள்ள; அட்டோலிக்கமுள்ள. 

Sumpt'u-ous-ly, adv. சம்பிரமமாய், கு 
சாலாய், அட்போலிக்கமாய், அலங் 
காரமாய். 

Sumpt’u-ous-ness, 8. சம்பிரமம், அட் 
படோலிக்கம், குசால், றெப்பு. 

Sun, 8. குரியன், ஞாயிறு, ஆதித்தன், ௮ 
ருக்கன், இரவி, பருதி, 
a burning, கடுவெயில்., 
shine, வெயில், ஆதபம், 
stroke of, Sரணவிச்சு,. குரியகாந்தி 
வீச்சு, குறியஇடி. 

Sun, v. a. வெயிலில்வைத்தல்., 
Sun'béam, s. குரியகிரணம். 
Sun’-béat, a. வெயில்சுட்ட. 
Sun'-bright, a. வெயில்வெ ளிச்சமுள்ள. 

Sun'-burnt, a. வெயிலாற்சுட்ப்பட்ட. 
Sun'day, s. ஞாயிற்துகிஜலை; பானு 

வாரம், ஓய்வுநாள். 
Sunder, ». a. அறுத்தல், கண்டித்தல்,த 

ண்டித்தல், பிரித்தல், கழித்தல். 
to cut in sunder, இரண்டாய்வெட் 
டிதல்., 

0. 4. கோடைகாலத்தைக்க 
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Sயn'der-ed, a. அறுந்த, பிரிந்த, பிளந்த, 
இரண்டாய்வெட்டப்பட்ட. 
with claws, sகத்தாற்கிழிக்கப்பட்ட. 
to be sundered, யய்சல், பிறிக்கப்ப 
டுதல், வேறுபடுதல். 

Sun’-di-al, 5. குறியகடிகாரம். © 
Sun'-dog, 5. குரியபிரதிவிம்பம்.. 
Sun’-dri-ed, a. வெயிலவிற்காய்ந்த. 
Sun'dry, a. பலவித, பற்பல, நானாவித, 
பலவகையான. 
affairs, பற்பலகாரியம், ஈானாவிதம். 

Sundries, s. (pl.) பலபண்டம், பலவ 
ர்க்கங்கள், கானாவர்க்கங்கள். 

Sun'flow-er, 8. பொழுதுவணங்க., 
Sunk’en, a. பள்ளமான, பதிந்த. 

eyes, குழிந்தகண். 
Sun'less, a. வெயிவில்லாத, நிழலுள்ள. 
Sun'light, s. வெய்யில். 
Sun'ny, a. வெயிலுள்ள, வெயிலெறிக் 

நெ, சோதியுள்ள. 
Sunrise, குரியோதயம், 
Sun'ris-ing, © g னோதயம். 

as east, DYES, SH, கீழ்த்திசை. | 
Sun‘set, >” அத்தமனம், அந்தி, ௮ 

Sun’set-ting, A அயா : 
Sun'shine, s. வெயில், தியோதம். 
Sun’shine, வெயிலுள்ள, வெளிச் 
Sun'shin-y, “ ' சமுள்ள, சோதியுள்ள. 
Sun'-stone, 8. கசுரியகாந்தக்கல். 

Sun'-stroke, s. Sரணவலிச்ச, குரியகாந்தி 

வீச்சு, குரியஇடி. 
Sup, 8. eS eee ஒருமிடறு 

போசனம். 

Sup, v. a. குப்புதல், உறிஞ்சுதல், உமி 
தல், உட்கொள்ளல். 

Sup, 1. ௩. இராவிற்போசனம்பண்ணு 
தல், இரவிலசனம்பண்ணுதல். 

Super, a. மேலான. 
Si’per-a-ble, a. மேற்கொள்ளக்கூடிய, 

மேற்கொள்ளப்படக்கூடிய. 
Si per-a-ble-ness, s. செயிக்கத்தக்கதன் 
மை வெல்லக்கூடியதன்மை.. 
Si'per-a-bly, adv. வெல்லத்தக்கதாய். 
Su-per-a-bound’, v.n. யெொரங்கிவழிதல், 

வழிதல், அதிகப்படுதல், மிகுதல், 
பொவிதல், மட்கெகுமிஞ்சுதல், மல் 
கல். 
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— Su- -per-a-bund'ance, s. மிகுதி, மேன் 
மிச்சம், ஏராளம். 

Su-per-a-bund’ant, a. மப்டிக்குவின்க் 
ன, மேல்மிச்சமான, பரிபூரணமான, 
வழிறெ. 

_ Su-per-a-bund'ant-ly, adv. மட்டுக்குமி 

ச்சமாய், மிகுதியாய். 
Su-per-add’, v. a. மேலதிகஞ்சேர்த்தல். 

to be superadded, மேல் மிச்சஞ்சேர் 
ககய்யாதெல். 

| Su-per-ad-di'tion,.s. மேல்மிச்சமாய்க் 
கூட்கை, அதிகமாய்ச்சேர்ச்தல்.. 

 Su-per-an-gel’ic, a. தேவ தூதனுக்குமே 
Mute, 

| Su-per-an‘nu-ate, v. n. விருத்தாப்பிய 
ws, Dyr mga. 
| Su-per-an’nu-a-ted, a. விருத்தாப்பிய 

ஞ்சென்ற, கழண்டின, முதிர்வயதா 
ன, தளர்ந்த. 

 Su-per-an-nu-a’tion, s. Aழத்தன்மை, 

Apo, விருத்தாப்பியம், மூப்பு. 
Su-perb’, a. சிறப்புள்ள, ரான, அழ 

குள்ள, தேற்றியான, அ௮அலங்காரமுள் 
ar, கோலாகாலமுள்ள, வேடிக்கை 
யான, HHA VES. 
to be superb, Aறத்தல், அலங்காரமா 
தல், வேடிக்கையாதல். 

Su-perb'ly, adv. அலங்காரமாய், Apu 

பாய், வேடிக்கையாய். 
Su-per-cir’go, s. sகப்பற்காரியகாரன், 

கப்பலின்உக்கிராணக்காரன். 
Su-per-cil'i-ous, a. நியிர்ச்சியான, இ 

திர்ச்ியொான, ௮கமர்தையான, கெறுவ 
மான, இறுமாப்பான. 

conduct, கிமிர்க்தக்டை, முதிர்ச்சி 
யானநடை, எண்டாப்பானகடை. 

to be supercilious, கெறுாவங் கொள்ளு 
தல், முதிர்ச் பண்ணுதல், வீராப்பு 
ப்பண்ணுதல், ஆணவமாதல். 

_ Su-per-cil’i- ous-ly, adv. கெறுவமாய், 
 g6be@gunru, பிடிவாதமாய். 
_ Su-per-em’i-nence, Y oie 
_ Su-per-em’i i-nen-cy, \o#Hsu, உத் 

அங்கம், அதியுத்தமம். 
 Su-per-em'i-nent, a. மகாசிறப்புள்ள, 
..் தலைமையான, மிகுமேன்மையுள்ள. 
to be supereminent, பெருமையிற்ச 
Sh), தலைமைப்பதேெல். 
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Su-per-em’i-nent-ly, adv. மேன்மையா 
ய், ஓ ய்யா, முகாமையாய். 

Su-per-er'o-gate, v. a. மட்டுக்குமிஞ்சி 
ச்செய்தல், வேண்டியதற்குமிஞ்சிச் 
செய்தல், மிச்செயல்செய்தல். | 

Su-per-er-o-ga'tion, 8. wi GEG UGA 
னசெய்கை, அளவுக்கதிகம். 
works of, அதிகபுண்ணியம். 

Su-per-e-rog’a-tive, மட்டுக்குமிஞ் 
Su-per-e-rog’a-to-ry, a.’ சிச்செய்த. 
Su'per-fice, s. மேற்பரப்பு. 
Su-per-fi'cial, a. ஆழமற்ற, பரும்படி 

' யான, போலியான, வெளிப்பூச்சா 
or, புறக்கோலமான. 
work, சரவைவேலை,பருவேலை,போ 
விவேலை, பொய்வேலை. 

Su-per-fi'cial-ness, 8. மேற்பூச்சு, ஆழ 
மின்மை, அற்பறிவு. 

Su-per- fi'cial-ly, adv. மேற்பூச்சாய், FT 
வையாய்,போலியாய், பரும்படியாய். 

Su-per-fi‘ciés, 8. பரப்பு, பரவை. 
Si’per-fine, a. மெல்லிய, 'மகாமிருத! 

வான, அட்ப, நுண்ணிய. 

Su-per'flu-ence, 5. மட்டுக்குமிச்சம், 

மேல்யிச்சம், மிகுதி. . 
Su-per-fli'i-tant, a. keen: fiat. 
Su-per-fli'i-ty, s. மட்டுக்குமிச்சம், ௮ 

ளவுக்கதிகம், மேன்மிச்சம். 
Su-per'flu-ous, a. மLட்டுக்குமிஞுசனெ, 

மேல்மிச்சமான. 
Su-per'flu-ous-ly, adv. மேல்மிச்சமாய், 

மட்கெகுமிஞ்சி. 

Su-per'flu-ous-ness, 8. மேல்யிச்சம். 
Su-per-hi'man, 4. மனுச கத்துக்குமே 

ற்பட்ட, மனிதனுக்கெட்டாத. 
Su-per-in-cum’bent, a. மேற்தடக்திற, 

மேற்றங்குதிற. 
weight, பொறுப்பு, சமை, பாரம். 

Su-per-in-dtice’, v. a. மேற்கூட்டுதெல், 
மேலேசேர்த்தல். 

Su-per-in-duc'tion, 8. அதிகப்படுத்த 
கை, கதிக்கப்பண்ணுகை. 

Su-per-in-tend’, v. a. sடத்துதல், நடப் 

பித்தல், இயற்றுதல், கண்காணித்தல், 
பராமறித்தல், செய்வித்தல். 

Su-per-in-tend’ence, கண்காணிப் 
Su-per-in-tend’en-cy, FY & பு; காரியவி 

சாரணை, பராமரிப்பு. 
C5! 
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Su-per-in-tend ent, 
Su-per-in-tend’er, "Gwe, அத்நிய 
LF, கண்காணி, காரியதுரந்தரன், 
கருமத்தலைவன், Pith 

Su-pé'ri-or, s. சலைமகன், மேலரனவன், 
எசமானன், AC rage or. 

Su-pé'ri-er, 4. உத்தம, ,உசிெதமான்; ௮ 
ருமையான, கதித்த, மேலான. 
person, அதிகாரி, கருத்தா, ஆராய்ச், 
தலைவன், சிரேஷ்டன். 
to be superior, கதித்தல், றெத்தல், 
மேற்படுதல், அதிகரித்தல். 

Su-pe-ri-or'i+ty, 5. தலைமை, அதிகரிப் 
பு, மேன்மை, மேம்பாடு, மாட்மை, 
ஆதிக்கம், உயர்ச்ிி, சால்பு, நாயகம், 
மூப்பு, முகாமை, முதன்மை, 

Su-per’la-tive, 4. மsrஉச்சமான, 

ற்ற, அதியுத்தம, சிரேஷ்ட. 
degree, உச்சப்படி, உத்தமம். 

Su-per'la-tive-ly, adv. உச்சதமாய், மே 
லாய், உத்தமமாய். 

Su-per'la-tive-ness, 9. உச்சிதம், மேன் 
மை, சிரேஷ்டம். 

நிகர 

Su-per-ld'nar, சந்திரனுக்குமேற் 
Su-per-lUna-ry, பட்ட; மீதலத்து 

க்குரிய, வைதீக. 
Su-per’nal, a. மீதலத்துக்குரிய, சுவர்க் 

கத்துக்கடுத்த, பரத்துக்குரிய. 

Su-per-nat'u-ral, a. இயல்புக்கெட்டா 
த, சுபாவத்தைக்கடந்த, சுபாவாதித 
மான, இயல்புக்குமேற்பட்ட. 

Su-per-nat'u-ral-ly, «dv. இமல்புக்குமி 
ஞ்ச, சுபாபத்துக்குமேற்பட. 

Su-per-nu'mer-a-ry, 8. தொகைக்குமே 
ற்பட்டவன். 

Su-per-n'mer-a-ry, a. தொலைக்குமே 
Muti. 

Su-per-scribe’, v. a. மேல்லிலாசமெழு 
அதல், மேலெழுத்திகதெல். 

Su-per-scrip’tion, s. மேல்விலாசம், மே 

_ லெழுத்து, 
Su-per-sec'u-lar, a. லெளஃகத்துக்குமே 

ற்பட்ட, வைதிக. 

Su-per-séde, v. a. வில்ச்ருதல், தவிர்த்த 

ல், கழித்தல், நீக்குதல். 
to place in the room of, பAuாக்கு 
தல், பிரகிபாவியஞ்செய்தல். 
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Su-per-séd'ure, 3. விலக்குகை, பிரதிபா 
லியஞ்செய்கை. 

Su-per-sti'tion, s.. லிண்பத்தி, அவயத் 
தி, அஞ்ஞானவைராக்கியம். 

Su-per-sti'tion-ist, s. விண்பத்திக்கார 
ன், அவபத்திக்காரன். 

Su-per-sti'tious, a. திமித்தம்பார்க்கிற, 
அவபத்தியுள்ள, அதிறுட்பமான. 
person, நிமித்திகன், சகுனி. 

Su-per-sti'tious-ly, adv. லீண்பத்தியா 
ம்; அவபத்தியாய். 

Su-per-sti'tious-ness, % அ௮கஞுகானயிடி 
வாதம், அவபத்தி, 

Su-per-struct’, v. a. வீடகட்டெல், அத் 
தீதிவாரத்தின்மேற்கட்டுதல். 

Su-per-struc’tion, 8. விடு, மாளிகை, 
Su-per-struct'ive,a. ஒன்றின்மேற்கட்ட 

ப்பட்ட, மேல்நிலையான. 

Su-per-struct'ure, 3. அத்திவாரத்தின் 
மேற்கட்டப்பட்டது. 

Su-per-véne’, v. x. மேலதிகமாய்வரு 
தல், சம்பவித்தல். 

| Su-per-vé'ni-ent, a. மேலதிகமரய்வரு 
திற, சம்பவிக்றெ. 

Su-per-ven'tion, 8. மேலதிகமாய்வரு 
கை, அபூருலசம்பவம். 

Su-per-vise’, v. a. கண்காணித்தல், மே 

ல்விசாரித்தல், பரிசோதித்தல், இருத் 
தம்பண்ணுதல். 

Su-per-vi'sion, 8. sரரியவிசாரணை, ௧ 
ண்காணிப்பு, பரிசோதனை. 

Su-per-vi'sor, 8. கண்காணி, மேல்விசா 

ரணைகரான், பரிசோதிப்பொன். 

Su- -per-vive’ , 1.௩. அழிவுக்குத்தப்பியி 

ருத்தல், மிந்திருத்தல், 
Su-pi-na'tion, 5. முகமேலாய்ச்சயனிக் 

கை, நிமிர்ந்துடெக்கை. 

Su-pine’, a. முகமேலாய்ச்சயனிக்றெ., 

as heedless, சோம்புள்ள, சோம்ப 
லான, பராக்குள்ள. 

Su-pine'ly, adv. முகமேலாய்,. மல்லாக 

காய், சோம்பாய், பராக்காய். 

Su-pine’ness, 8. மல்லாப்பு, மல்லாக்கு. 

as indolence, சோம்பு; அசதி, மந்தம். 

Sup’per, 5. இராப்போசனம்; இராச்சா 

ப்பா, அந்தியுணவு. 
the Lord’s supper, நற்கருணை, திரு 

விருந்து, 
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Sup’per-less, a. இராப்பொசனமிலலா 
த, இராப்பசியான, இரவுணவற்ற, ௮ 
ந்தியாகாரமில்லாத. 

Sup-plant’, vo. a. தட்டிவிழுத்துதல், தள் 
ளிவிட்டபகரித்தல். 

Sup-plant’er, s. தட்டிவிழுத்துவோன், 
கபடமாயபகரிப்போன். 

Sup'ple, v. a. பதமாக்குதல், மெதுவாக் 
குதல், இளகச்செய்தல், நலக்குதல். 

Supple, a. பதமான, மெதுவான, இள 
க்கமான, மிருதுவான. 

Sup'ple-ment, s. தொடர்ச்சி, சேர்ப்பு, 
அனுபந்தம், சேடம், சொச்சம், ஒழி 

பு, மீதி, ஒழிபுசை. 
in mathematics, விருத்தரர்த்தோனம், 
விருத்தசேடம். 

Sup-plé-ment'al, தொடரான, 
ப Be: ee 

Sup-plé-ment'a-ry, ‘ தொடர்புள்ள, 
சேர்க்கப்பட்ட, அட்டவணையான, 
அணைக்கப்பட்ட. 
remark, ஒருதொடர்வசனம், முடிவு 
வாக்கியம். 

Sup’ple-ness, s. பதம், மெது, நெகிழ் 
GA, இளக்கம், மிருது. 

Sup'ple-tive, நிறைக்கிற, பூரணப் 
Sup'plé-to-ry, f 

க்குகிற, பூர்தீதியாக்குறெ. 
Sup'pli-aat, s. இரப்போன், யாசகன், 

பிச்சைக்காரன், பிட்சகன். 
Sup’pli-ant, a. இரக்கிற, யாசகம்பண் 
sx Bn, வேண்டிக்கேட்றெ, 

Sup'pli-ant-ly, adv. இரக்கிறதன்மை 
யாய், பிச்சைவாங்குந்தன்மையாய். 
 Sup'pli-cant, s. கெஞ்சுறெவன், மன்றா 

டுவோன், இரப்போன். 
 Sup'pli-cant, a. இரக்கிற, மன்றாடுநறெ, 
—— வேண்டெலான. 
Sup'pli-cate, v. a. வேண்டதெல்செய்தல் , 

கெஞ்சிக்கேட்டல், பிரார்த்தித்தல், இ 
ரத்தல், விண்ணப்பஞ்செய்கல். 

 Sup-pli-ca’tion, s. வேண்டுகை, கெஞ் 
Fans, பிரார்த்தனை, விண்ணப்பம், 
மன்றாடுகை, இரப்பு. 

 Sup/pli-ca-to-ry, a. வேண்டுதல்செய்பி 
ற, விண்ணப்பஞ்செய்றெ, மன்றாட 
இற, கெஞ்சுறெ. 
Sup-plier, s. தேலையானசைக்கொடு 

— ப்போன், சொடுப்போன, 
gal | 

படுத்துநற,நிறைவா | 
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Sup-ply’, s. திருத்தி, நிறைவு; போதிய 
அ, பூரணம். 
for a journey, கட்டசெசாதம், வழிச் 
செலவு, ஆற்றுணாு, தோட்கோப்பு, ௪ 
ம்பளம், பயணமுஸ்தது. 

Sup-ply’, wa. நிரப்புதல், திருத்தியாக் 
குதல், வேண்டியதைக்கொடுத்தல், 
குறைநிக்குதல், கொடுத்தல், தருதல். 
food, ஊட்டுதல், விருந்துசெய்தல், 
சாப்பாடுகொடுத்தல். 
an ellipsis, வருலித்துச்சொல்லுதல், 
விரித்துக்கூறல், தொகைநிலைநிறைத் 

தல், ஒழிர்ததுரைத்தல். 
Sup-port', 5, ஒத்தாசை, சகாயம், ஆதா 

ரம், தாபரம், ஆதரவு, பிடி, சார்பு, 
தஞ்சம், தாங்கி, 
as a prop, அணை, பொறுப்ப, உதை 
கால், பற்றுக்கோல், கொளுகொம்பு, 

ஊன்றுகோல், பற்று, தாபரம். 
Sup-port', v. a. தணைச்செய்தல், தாபரி 

தீதல், சதத்தல், பொறுத்தல். 
an opinion, தாபித்தல், சாதித்தல், நி 
அத்தல், ரூயித்தல், துணைச்செய்தல். 

- one’s self, பிழைத்தல், சுயசீவனம் 
பண்ணல், தற்காப்புச்செய்தல். 
with the hand, asைதகொடுத்தல், கை 

அக்குதல், எந்துதல். 
te supply with food, dழைப்பூட்டு 

சல், போவித்தல். 
as uphold, prop, பொறுத்தல், சமத் 
தல், தாங்குதல், பறித்தல், 

Sup-port'a-ble, a. sாங்கக்கூடிய, ஆதரி 
க்கக்கூடிய, பொறுக்கத்தக்க. 

Sup-port'a-ble-ness, s. sாக்கக்கூ டியத 

ன்மை, பெறுக்கக்கூடியதன்மை, ௪ 

தஇிக்சக்கூடியதன்மை. 
Sup-porter, s. உபகாரன், உபகாரி, றி 

யாயதுரந்தரன், நியாயபரிபாலனன். 
as a comforter, தெற்றரவுபண்ணு 
வோன், ஆறுதல்செய்வோன், பொ 
அதஇிசெய்வோன். 
of a roof fitted into the wall of a 
building, தாழ்வரரந்தாங்கி, 

Sup-port’ing, a. தாங்குகிற, தாபரிக்ி 
©, HERD, பொறுக்றெ, 
aspeaker, &c., தணைச்சொல்சொல் 

் லுறெ, அணைச்சொற்சொல்லுறெ. 
by the hand, wகயாற்றாங்குறை. 
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Sup-pos'a-ble, 4. நினைச்கக்கூடிய, ௭ 
ண்ணிக் சிந்திக்கக்கூடிய. 

Sup-pose', v. 4. எண்ணுதல், கருதுதல், 

அணிதல், மினைத்தல், உத்தேசித்தல். 
Sup- pos'er, 8. எண்ணுபவன், ஆத்த ர் 

ப்பவன், தியானிப்பவன். 
Sup-po-si'tion, 8. எண்ணம், கருத்து, 

நினைப்பு, அனுமானம், அயிர்ப்பு. 
doubt, ஐயம்; சந்தேகம், சமுச்சயம். 

Sup-pos-i'tion-al, a. இட்டுப்பேசக்கூ 
டிய, கற்பிக்கக்கூடிய. 

Sup-pos-i-ti'tious, a. கள்ளமான, கபட 
மான, போலியான. 

Sup-pos-i-ti'tious-ly, adv. sகள்ளமாய், 
போலியாய், கரவாய். 

Sup-pos-i-ti/tious-ness, 8. sள்ளத்தன் 
மை, போலித்தன்மை. 

Sup- pos'i-tive, s. அனுமானம்; எண்ண 
ம், சிந்தனை, சங்கற்பம். 

Sup- pos-i ‘tive, a. னன்்னிர்கற்ற்க்ஸ் 
எண்ணத்தக்க. 

Sup-press’, v. 4. அடக்குதல், ஒடுக்குத 
ல், கழ்ப்படுத்துதல், விலக்குதல் , 
the passions, இச்சையடக்குதல், ஒ 
MSE, மேற்கொள்ளுதல். 
to be suppressed, நசுங்குதல், அடங் 

குதல், மறைத்தல். 
Sup-pres’sion, 8. அடக்கம், ஒடுக்கம், 

ஒீழ்ப்படிவு, அமைவு. 
of the passions, ௮வாவின்மை, வெ 
அப்பு, ஜம்புலனொடிக்கம். 

Sup-press'ive, a. அடக்கக்கூடிய, ழ் 
ப்படுத்தக்கூடிய,: மறைக்கக்கூடிய. 

Sup-press’or, 8. ஏடக்குவோன், £ழ்ப் 
படுத்துவோன் ; மறைப்போன். 

Sup’pu-rate, v.n. £ம்ப்பிடித்தல். 
Sup-pu-ra'tion, s. Fக்கட்டு, சீழ்ப்பிடி. 
Sup’ pu-ra-tive, s 8. FHSUU MELD, 

நாயம், அவைத்துக்கட்டெருந்து. 

Sup’pu-ra-tive, a. €y ழ்ப்பிடிக்கச்செய் 
தற, ஒசொன்ளச்செய்கிற, 

Su-prem’a-cy, 8. (தன்மை, மென்மை, 
நாயகம், உசிதம். 

Su-préme’, a. உ௨ச்சதமான, மிகுமேன் 
மையுள்ள, பிரதான, உத்தம, சிரேட்ட. 
delight, பேரின்பம், பரமானந்தம், 
the Supreme Being, கடவுள்; கத்தா, 
தேவன், கருத்தா, பராபரன். 
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Su-preme'ly, adv. தொன்த் மே 
லாய், உச்சிதமாய் . 

Sur'base, 5. ததணின்மேற்போதிகை. 
Sur-céase', v. (see Cease.) நின்றுவிட 

தல், ஒழிதல்; ஓய்தல் 
Sur-chirge’, s. அதியாரம். 
Sur-chirge’, v. a. அதிபாரமேற்றதல், 

மட்டுக்குமிஞ்சயேற்றுதல். 
the stomach, அதAபொசனம்பண்ணு 
தல், பேருண்கொள்ளல். 

Sur-chirg’er, s. அதியாரமேற்றுவோன். 
Sur'cin-gle, s. sகலணைவார்,; குதிரையி 

டைக்கட்டி. 

Surd, 8. வர்க்கமூலங்கரணக்கூடாததொ 
கை, மூலிகரா9. 

Surd, a. மூலிக, வர்க்கமூலமில்லாத. 
Sire, a. நிசமான, நிச்சயமுள்ள. 

as firm, நிலையுள்ள; உறுதியான, ௮ 
சைவற்ற, ஸ்திரமான. | 

Stre, adv. நிச்சயமாய், அசலமாய், உறு 
தியாய். 

Sure'foot-ed, a. அசையாநிலையுள்ள. 
Stre'ly, adv. நிச்மாய், சத்தியமாய், நிச் 

சயமாய், நிலைவரமாய். 
Sure'ness, 5. நிச்சயம், Ae, சத்தியம், 

நிலைவரம், உண்மை. 
Sure’ti-ship, 8. பண, உத்தற்வ்டுதும். 
Stre'ty, s. நிச்சயம், த்த 

as security, Oder, உத்தரவாதம். 
Surf, s. அலை, எறிதிரை. 
Sur'face, s. பரப்பு, மேற்புறம். 
Sur'feit, s. தேக்கம், தெவிட்டு, I 
Sur'feit, v. a. தேக்கிடுதல்,தேக்கெறிதல், 

தெவிட்டுதல், திருத்தியாதல். 
Sur'feit’er, s. யபெருந்தனன். 
Surge, 8. அலை; கடற்றிரை, உல்வோ 

லம், தரங்கம், சகரம். 
Surge, 0. ௩. அலைவீசுதல், அலையடித்த | 

ல், திரைவிசுதல். . ' 
Surgeon, s. சத்கிரவைத்தியன், இரண . I 

வைத்தியன், ஆசுரவைத்தியன். 
surgeon’s probe, இரணவைத்தியச் 
சலாகை. 

Sur’ger-y, 5: த்திக். இரண 
வைத்தியம், ச௪த்திரவிதி, . சத்திரவித் 
தை, சந்துசெய்கை. 
the practice of, ச ்ல்மும்களுபத்ும் பனு 
சை, சத்திரபரீட்சை. 
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Sur’ gic-al, 
இரணவைதச்தியத்துக்கடுத்த. 
operation, சத்திரயமிடுகை, இரணவை 
த்தியஞ்செய்கை. 

Sur'gy, 4. அலையுள்ள, திரையுள்ள. 
Sur'li-ly, adv. தறுகுறும்பாய், அடுக்கா 

ய்; கோபமாய், வெடுவெடுப்பாய். 
Sur'li-ness, ௧. வெடுவெடுப்பு, கடுகெடுப் 

பு, குறும்பு, உக்கிரம். 
Sur'ly’, @ தனுகுதும்பான, அகெகான, 

வெடுக்கான, கோபமான. 

person, கொபி, அடுக்கன், வெட்க 
ன், குறும்பன், உக்கிெரன். 

Sur-mise’, s. எண்ணம், எகதேசம், உத் 
தேசம், மதியம். 

Sur-mise’, v. a. எண்ணுதல், நினைத்தல், 
பாணித்தல், உத்தேசித்தல். 

Sur-mis’er, s. எண்ணுவோன், உத்தேச 
ப்போன்,மதிப்போன். 

Sur-mount’, v. a. மேற்படுதல், மேற் 
கொள்ளுதல், வெல்லல். 

Sur-mount’a-ble, a. மேற்கொள்ளக்கூ 
டிய, வெல்லக்கூடிய. 

Suwr-mount’er,s.மேற்கொள்வோன்,வெ 
ல்லுவோன், செயிப்போன். 

Surname, s. உபகாமம், பட்டப்பெயர். 
Sur-name’, v. a. உபநாமம்வைத்தல், பி 

றிதுபெயர்கொடுத்தல். 
Sur-piss’, v. a. கடத்தல், வெல்லுதல், 

முந்துதல். 
to exceed, 69550, அதிகப்படுதல், 
மேற்படுதல், மேம்படுதெல். 
calculation, எண்ணிறத்தல், yor a 
த்தல், மனாதீதப்படுதெல். 
in play, வெல்லுதல். 

Sur-piss'a-ble, a. வெல்லக்கூடிய, மே 

ற்படக்கூடிய, செயங்கொள்ளக்கூ 
டிய. 

Sur-piss’ed, a. மேற்பட்ட, மேம்பட்ட. 
Sur-piss' ing, 4. அதிகரிப்புள்ள, ப் 

புள்ள, உ Gaickens 
Sur-piss' ing-ly, adv. அதிகமாய், கதிப் 

_ பாய், மேன்மையாய். 
Sur'plice, s. வெள்ளை நிலையங்கி, 
Sur’plus, s. நிலுவை, குறை, சொச்சம், 

சேடம், பாக்கி. 
in hand, கையிருப்புப்பணம், 
left, சழிவுப்பணம. 
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Sur-pris'al, 5. இடுக்காட்டம், தில், a 
க்கம், பிரமிப்பு. 

Sur-prise’, 8. ஆச்சரியம், அதிசயம், வி 
யப்பு, பரவசம், பிரமிப்பு, எச்கம்,தி 
டுக்காட்டம். 

Sur-prise’, 0.4. ஆச்சரியப்படுத்தல், ௮ 
திசயிப்பித்தல், வியப்பித்தல், owes 
செய்தல், பிரமிக்கச்செய்தல். 
to surprise a city, பட்டினத்தைச்சடு 
தியாய்ப்பிடித்தல். 
to be Hppntiged, பிரமித்தல்., 

Sur-pris'ing, a Gரமிக்கிற, 
றெ, வியக்கிற. 

Sur-pris'‘ing-ly, adv. அதிசயமாய், விய 
ப்பாய், விமமிதமாய். 

Sur-ren‘der, s. ஒப்படைப்பு, இணக்க 
ம், கையளிப்பு; தோல்வி. 

Sur-ren'der, v. ஒப்புவித்தல், 
கொடுத்தல், இணங்குதல், 

த்தல், ஈதல், தோற்றல். 
to justice, பாரப்படுத்துகல், குற்றஞ் 
சுமத்திவைத்தல், டீதித்திர்ப்புக்கொப் 
புக்கொடுத்தல். 
to one’s.charge, ஒப்படைத்தல், கை 
யடைத்தல், கையளித்தல். 
a ward, apprentice, &c., ஒப்படைத் 
தல், கையடையுகுத்தல். 

Sur-rep'tion, 8. Sழைந்துவருகை. 
Sur-rep-titious, @. கள்ள, களவான, 

திருட்டெச்செயலான, சோரகிருத்திய 
மான, வஞசகமுள்ள. 

Sur-rep-ti'tious-ly, adv. 
சோரமாய், கரவாய். 

Sur'ro-gate, 8. பிரதிகத்தன். 
Sur'ro-gate, v. a. QJrதியாளாகஎற்படுத் 

தல், காரியகத்தனை நியமித்தல். 
Sur-round’, v. 4. குழ்தல், வளைதல்,கோ 

ஓதல், சுற்றுதல். 
Sur-round'ing, a. சுற்றுகிற, குழுதறெ, 

wall, சற்றுமதில், அரணம், வேலி. 
Sur-tout’, s. மேற்சட்டை. 
Sur-véne’, v. n. மேல்மிச்சமாய்வருதல். 
Sur-véy’, 5. கொக்கம், பார்வை, விசா 

ரணை, மதியம்பார்க்கை. 
Sur-véy’, v.a. ொக்குதல், பார்த்தல், 

அளவிடுதல், விசாரித்தல். 
land, நிலமளத்தல். 

Sur=vey'ing, 8. Lரர்லை, விசாரணை, 

அதிசயிக் 

ஒப்புக் 

கையளி 

கள்ளமாய், 
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in mathematics, Fீட்டலளவை, நில 
வளவைச்சாத்திரம், நீட்டலளவைமா 
னம். 

Sur-vey'or, s. விசாரணைக்காரன், நிலம 
ளப்போன், நீட்டலளவைமானி. 

Sur-vey’or-ship, 8. Aிuwளக்குந்தொ 
ye. 

Sur-vival, s. மிக்திருக்கை, தப்பிப்பி 
ழைத்திருக்கை. 

Sur- vive, 0. சகசீவிமராணத்திற்பின்னி 
ருத்தல். 

Sur-viv'er, s. சகசீவியருள்மிந்திராப்ப 
வன். 

Sus-cep-ti- bil'i-ty, 5 உணர்ச், சுவர 
ணை, மனக்கூஜிவு 

Sus-cep'ti-ble, a. பற்றத்தக்க, பதியக் 
கூடிய, மனக்கசிவுள்ள, உணர்ச்சியு 
ள்ள, பிடிக்கத்தக்க. 

Sus-cep'ti-ble-ness, 8. உணர்ச், சுவ 
ரணை, பிறஞ்கை. 

Sus-cep’tion, s. பற்றுகை, எடுக்கை. 

Sus-cep'tive, a. பற்றுதிற, பிடிக்கிற, a 
ற்கத்தக்க, இரடிக்கக்கூடிய., 

Sus-cep-tiv’i-ty, s. பற்றுகை, 
Sus-cip'i-en-cy, s. ஏற்றுக்கொள்ளுகை, 

அங்கேரிக்கை, ஒத்துக்கொள்ளுகை. 
Sus-cip'i- ent, 8. ஏற்துக்கொள்ளுவோ 

ன், ஒத்துக்கொள்ளுவோன். 
Sus-cip'i-ent, a. ஏற்றுக்கொள்ளுறெ., 
Sus’ci-tate, v. a. தூண்டுதல், முயற்சிப் 

படுத்தல், எவுதல், 
Sus-ci-ta'tion, 8. ஏவுகை, தூண்டுகை, 

Sus-pect’, x22. ஜயப்படுதல், சந்தே 
தீதல், சமுச்சயப்பதெல். 

Sus-pect'a-ble, a. சந்தேகத்துக்கடெமா 
ன, சந்தேகங்கொள்ளக்கூடிய. 

Sus-pect’ed-ness, s. ௪ந்தேகத்துக்ட 
COG GF oT CLD. 

Sus-pect’er, s. சக்தேதிப்போன். 
Sus-pect'fal, a. சs்தேகமுள்ள, சமுசய 

முள்ள, ௮அசைகையான. 
Sus-pend’, v. a. தூக்குதல், நிறுத்துதல், 

தொங்கச்செய்தல். 
an undertaking, or intercourse, பிறு 
த்துதல், பின்போடுதல். 
from office, தள்ளிவைத்தல், விலக்பி 
வைத்தல், நீக்குதல். 
te intermit, இடைவிட்டுநிறுத்துதல். 
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Sus-pend’, a. தொங்கலான, விலக்கப் 
பட்ட, நிறுத்தப்பட்ட, த்க் 
ட்ட, நீக்னெ. 
to be suspended, தங்குதல். 

Sus-pend’er, s. நிறுத்துறெவன், தள்ளு 
இறெவன், நீக்குவோன். 

Sus-pend’ers, s. (pl.) தோட்கச்சு. 
Sus-pense’, 8. இழுப்பு; தரிப்பு, சந்தே 

கம், ஐயம், சமுச்சயம், 

Sus-pen'sion, s. கரக்கம், தொங்கல், நி 

அப்பு; தாழ்தல். 
of mind, ஐயப்பாடு, சந்தேகம். 

Sus-pen'sive, a. தொங்குதிற, சந்தேகப் 
படுற, 

Sus-pen’ so-ry, 8. சாங், தொங்கச்செ 
ய்வது; தூக்கணம். 

Sus-pi’cion, 8. அசாத்தியம், அசைகை, 
ஐயம், சந்தேகம், சமுச்சயம், சங்கை. 

Sus-pi'cious, a. அசாத்தியமான, 95 
கையான, அசைகையான. 

Sus-pi’cious-ly, adv. ஐயமாய், சந்தேக 
மாய், சமுச்சயமாய். 

Sus-pi'cious-ness, 8. அ௮சைகை, அசாத் 
தியம், சந்தேகம், சமுச்சயம். 

Sus-pir'al, 5. சுவாசத்துவாரம். 

Sus-pir-a'tion, 8. பெருமூச்சு, மூச்செ 
| Pa, ரெட்மியிர்ப்பு, நெடுமூச்சு. 

Sus-pire’, v. பெருமூச்சுவிடெல்,, நெட் 
டியிர்ப்பெறிதல், 

$யs-tain', 0. ம. ஆதரித்தல், தாபரித்தவ், 
பராமரித்தல், தாங்குதல், பொறுத்தல். 
in need, &c., கைகொடுத்தல், கை 

அக்குதல், தரித்தல், 
loss in trade, sLட்டங்காணுதல், ஈட் 
டப்படுதல். 

loss in gaming, or other trials of skill 
or strength, சதோல்விகாணுதல், தோ 
ற்றல், நட்டமடைதல். 
to bear, தாங்குதல், பொறுத்தல், சம 

$50, உத்தரித்தல், சகித்தல். 
to maintain, தாபரித்தல், ஆதரித்தல். 
what sustains, &c. பாத்தியம், தாங்கி. 

Sus-tain'a-ble, a. தாங்கக்கூடிய. 
Sus-tain’er, s. தாபரிப்போன், ஆதரிப் 

போன், தாங்குவோன், 
Sus’te-nanee, ஆகாரம், உணவு, 

Sus-ten-ta’tion, > aor 
Su-sur-ra'tion, 5. சசுகுசுப்பு. 
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Sut'ler, s. இராணுவங்களுக்குத்தீன்வி 
ற்றெவன், இரஸ்துகாரகன். 

Sut-tee’, 8. சத்தி, உடன்கட்டையேறு 
AR அனுமரணச்சடங்கு. 

Sit'ure, 5. தையல், புரைவு. 
of the skull, சoeையோட்பெபொருத் 
அ, கரோடி. 

Swab, 8. அடைக்குந்துணி, ஒற்றாடை, 
அடையப்பம. 

Swab, 0. 4. ஈரமெடுத்தல், ஈரந்துடைத் 
தல், அரசியெடுத்தல், பெருக்குதல், ௮ 
வட்டுதல். 

Swab'ber, 8. ஒற்றியெடப்போன், ஈர் 
அடைப்போன. 

Swad, 5. ரெற்று, 
as mass, திரளை, பிண்டம். 

Swad'dle, s. zசrாணைச்£லை. 
Swad'dle, v. a. புடைவையாற்சுற்றல். 

Swad'dling-band, 
Swad'dling-cloth, sf Bab gh ow ah 
Swage, v. a. மிருதுவாக்குதல், பதப்ப। 

டுத்தல், பதனிடெல், தணித்தல், மாற் 
அதல், அடக்குதல். 

Swag'ger, v.n. வீம்புபேசல்; வீறாப்பா 
ய்ப்பேசல், புளுகுதல். 

Swag'ger-er, s. வலிம்பன், லீறாப்பன். 
Swag’gy, a. வீம்புள்ள. 
Swain, 8. வரலிபன், ிருஷிகரன், இ 

டையன், கோவலன். 
Swale, 8. பள்ளத்தரை. 
Swale, v.n. குறைதல், குன்றுதல், 

Swallow, s. மிடறு, தொண்டை, இ 
ரைக்குழல். 
of water, ஒருமிடறுரீர். 

the bird so called, தrக்கணங்குருவி, 
தகைவிலான்குருவி. 

Swal'low, v. a. விழுங்குதல், நங்குதல். 

juice, &c., சாரமிறக்குதல், olson. 
in small quantities, Aறுகéச்சிறுகவி 

முங்குதல், அருகதங்கல், 
as a current, a whirlwind, &c., இழு 

தீதல், சுரித்தல், ஆழ்த்தல், வாங்கு 
தல், பட்சித்தல், அமுக்குதல். 
as devour, &e., பL்சத்தல, ஆபோ 
சனம்பண்ணாுதல். 

as an island by the sea, sl லெடுத் 

தல், அமிழ்; ச்துதல். 
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Swal'low-er, s. விழுங்கி, gpapw@, Qu 
ருக்இனிக்காரன். 

Swamp, $. சதக்கற்றரை, செதுப்புநிலம், 
களர், சேற்றுநிலம். 

Swamp, v. a. செதுப்பிலமிழ்த்தல், சே 

ற்றிற்புதைத்தல். 
in difficulties, Aக்கிலகப்படுத்தல், 
தொல்லைப்படுத்தல். 

Swampy, a. சேறுள்ள, சதக்கலான, & 
ளரான. 

Swan, 8. ௮ன்னப்பட், எகினம். 

Swap, 8. அடி, அறை. 
Swap, v. 4. பண்ட மாற்றுதல், லுக் 

குப்பதில்கொடுத்தல், பிரதிகொடுத்த 
ல், கைமாழளித்தல். 

Swap, adv. £ீக்கிரமாய், சடுதியாய். 
Sard, 5. புல்லுக்கற்றை, புல்லுநிலம், 

புல்லுத்தரை. 
Swarm, 8. இரள், கூட்டம், மொய்ப்பு. 
Swarm, v. ௩. தரளுதல், மொய்த்தல், மூ 

யதல், KOS. 
Swart, v. a. செங்கல்மங்கலாக்கல், கபி 
 லநிறமாக்கல், மங்கலாக்கல். 

Swart, கபிலநிறமான, அமிரமா 
Swarth, a. (லிகா; கறுப்புள்ள, 

Swarth’y ) செங்கல்மங்கலான. 
Swarth/i-ly, adv. செங்கல்மங்கலாய். 
Swarth’i-ness, செங்கல்மங்கல், பு 
Swart'i-ness, *” en கபிலம். 
Swash, 8. அலமபுகை, ததும்புகை. 
Swash, a. மெதுவான. 

Swath, 8. s¢%, WA@s, aan. | 

asa line of grass &c., உப்பட்டிறி 
ரை. 

Swathe, 0.4. sச்சுப்பூட்தெல், இறுகக் 
கட்டுதல். 
to bind up, sரடாச்சுற்றுதல். 

Sway, 8. நாயகம், அதிகாரம், தத்துவம், 
விசயம், Be A, ஆணை, ஆளுகை, ஆ 
கீகினொசக்கிரம். 

Sway, 0. 0. அசைத்தல், சுழற்றுதல். 
the sceptre,செங்கோல்செலுத்துதல், 
பரிபரலனம்பண்ணுதல்,ஆளுகைசெ 
ய்தல், FESTEL GSO. 

Swear, v.a. ஆணையிடுதல், ௪த்தியம்ப 
ண்ணுதல், சபதமிடதெல். 

Swearing, s, ஆணை, சத்தியம். 
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Swear'er, s. ¢$9w Hue sy G@naor, 
ஆணையிடுதிறவன். 

Sweat, s. வெயர்வை, சுவேதம். 
as toil, பிரயாசமானவேலே. 

Sweat, v. n. வெயர்த்தல். 
to toil, பிரயாசப்படுதல். 

Sweater, s. வெயர்லையுண்டாக்குவ 
அ, வியர்க்சகப்பண்ணுபவன். 

Sweat'i-ness, s. வெயர்வையுடைமை. 
Sweat'y, a. வெயர்ப்புள்ள, தொந்தரவா 

ன, வேர்வையுள்ள. 
Sweep, s. விச்சு, சுற்று, 

of a well, தலா, ஏற்றமரம். 
Sweep, v. a. கூட்டெல், பெருக்குதல், 

துடைத்தல். 
superficially, Fய்த்தல். 
up rubbish, கப்பைகூட்டுதெல். 
as an army, &c.,over a country, அ 

டைத்தல், வாருதல், அள்ளுதல்; G 
றையாடுதல். 

Sweep’ er, 8. துடைப்பொன், வாருவோ 
ன், கூட்டு வோன். 

Sweep’ings, s. (pl.) குப்பை, கஞ்சல், 
கூளம், செற்றை, 

Sweep'stake, s. தாயம்யெற்றவன், வெ 
ல்விக்காரன். 

Sweepstakes, s. (pl. ) பக்தயப்பொரு 
ள்கள், ஒட்டம். 

Sweet, s. இனிமை, தித்திப்பு, மதுரம். 
Sweet, a. இத்திப்பான, இனிமையான, 

சுவையுள்ள, மதுரமான. 

juice, தஞ்சாறு, ரசம். 
music, கனிர்தஓசை, இன்னிசை, ம 
தஅரவோசை, சங்£தம். 
oil, கறைநீக்குமெண்ணெய். 
smell, கறுமணம், நற்கந்தம், சுகந்தம், 
பரிமளம், வாசனை. 
temper, சாந்தகுணம், நற்குணம, ப 
தவியகுணம், மரியாதை. 
word, கனிந்தவார்த்தை, தீஞ்சொல், 
மதுரமொழி, இங்தெமானபேச்சு. 
as pleasant to the mind, கனிவான, 
இனிமையான, அன்பான, இன்பமா 
ன, ஆதரவான. 
to be set, இனித்தல், இத்தித்தல், ௪ 
வைத்தல்; மதுரித்தல். 

Sweet’en, v. a’ இனிப்பாக்குதல், இத 

ம்பண்ணுதல், மதுரமாக்கல். 
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Sweet’en-er, s. இனிப்பாக்குவோன், இ 
த்திப்பாக்குவது. 

Sweet'-flag, s. வசம்பு, சடினம். 
Sweetheart, s. வாக்குத்தத்தை, கண்ணா 

ட்டி; கண்ணாளன், நண்பன், காதலி, 
பிரியை. 

Sweet'ly, adv. இனிமையாய், இன்பமா 
ய், மதுரமாய், இங்இதமாய். 

Sweet'meats, s. ( pl. ) Suaswudens, 
சுவைப்பண்டம், அதிரசவர்ச்கம். 

Sweet'ness, s. இனிப்பு, 2 GA, சுவை, 

தித்திப்பு, மதுரம். 
of manners, ஈல்லொழுக்கம், மரியா 
தை, ஒழுக்கம். 

Sweet-po-ta'to, 5. வத்தாலைக்ழெங்கு, 
மதுரவள்னி்ெய்கு, சர்சக்கரைவள் 
ளிக்கிழங்கு. 

Sweet'-scent-ed, நற்கந்தமுள்ள, ௩ 
Sweet'-smell-ing, கற்கத் - 

மழுகிற, வாசனையுள்ள. 
Swell, s. பெருக்கம், பெருக்கு. 

at sea, இரை, அலை, உல்லோலம், நீ 
ரேற்றம், ஈீரெபேப்பு. 
of land, மேடு, தட்டி. 
as after a hurt, அதைப்பு, லிக்கம், த 
டிப்பு, பொருமல். 
as tumor, கட்டு, திரட்சி, பரு. 

Swell, ». பெருப்பித்தல், வீங்கச்செய்த 
ல், பருப்பித்தல். 
a list, அதிகநாமஞ்சேர்த்தல், 
the cheeks, &c., ஊதுதல். 
with rage, &c., பொங்குதல். 
as any part of the body, வீங்குதல், 
புடைத்தல், பிதுங்குதல். 
as breast, &c. sa. gsev. 
as children’s gums, &c., இட்டையி 
Osa, முரசுபொருமல். 
as the sea, சொந்தளித்தல், கடலெ 
டுத்தல், திரையெடுத்தல், பெருகுதல், 
அலைபொங்கல், நீரெடுத்தல். 
as a river, பரய்தல், பெருகுதல். 

Swelling, s. புடைப்பு; அதைப்பு, வீக் 
கம், D7 A, தடிப்பு, பிதுக்கம். 
caused by fever, SEGRE GRE) வெ 
ப்புக்கட்டி. 
venerial, Qரந்திக்கட்டு. 

Swelt' er, 0.௩. அவிதல், வாதெல், புழு 
ngs, Cage. 



 Swelt’er, v. a. புழுக்குதல், அவித்தல், | 

Swe 

an Osa, வெதுப்புதல். 
, Swelt'ry, a. புழுங்கின, வாடின. 
Swerve, ». n. வழிதப்புதல், நிலைகுலைத 

ல், பின்னப்பதெல். 
Swerv'ing, 8. வழிதப்பித்திரிகை, விதி 

க்குவழுவுகை, நிலைதவறுகை. 

‘ 

Swill, 3: ஒர்குருவி. 
as newt, பல்லி, கெவுளி. 
for reeling, dui, திரிவட்டம், 
திருகுவட்டம். 

Swift, க. கெதியுள்ள, அரிதமுள்ள, வே 
கமுள்ள, சீக்ரெமொன. 

Swift'ly, adv. வேகமாய், விரைவாய், ௪ 
டதியாய், துரிதமாய், கதியாய். 

Swift‘ness, s. அதிவேகம், விரைவு; கதி, 
O09, சீக்கிரம், துரிதம், வேகம், 

Swig, 8. ஒருமுறைகுடிக்கும்பானம். 
Sig, v. a. பிகக்குடித்தல். 

to castrate, s=oலமெத௫டுத்தல், விதைவா 
ங்கல், சத்துவாங்குதல். 

«Swill, 8. அதிபானம், பன்றிக்கூழ். 

ES ட a 

Swill, v. a. அதிபானம்பண்ணல், Has 

குடித்தல், பெருகக்குடித்தல். 
Swill, ». ௩. வெறித்தல், வெறிகொள்ளு 

தல், வெறிபற்றுதல். 
Swill'er, s. அ௮திடானி, யிகக்குடிப்போ 

ன், மஉத்தியபானி, மிகுபாணி. 
Swim, ஸூ. ௩. நீந்துதல், மீஞ்சுதல். 

to float, மிதத்தல், மீந்துதல். 
against the stream, எதிர்த்துமஞ்சுத 
ல், நீர்எதிரோடுதெல். 
as the head, AறுAிறுத்தல், உலாஞ்சு 
தல், குகையாடிதல், தலான, 

தலைசுழற்றுதல். 
Swimm, 8. மீனின்வாயுப்பை. 

_ Swimmer, s. நீச்சுக்காரன், நீந்துவோ 
ன், மிதப்போன். 

. Swim'ming, 8. நீந்துகை, மீஞ்சுகை, நீச் 
௪, நீர்விளையாடல். 
of the head, SAறுதAிறுப்பு, உலாஞ்சு 

கை, தலைமயக்கம, SIVFFY OA. 
Swim’ming-ly, adv. இலகுவாய், நயமா 
ய்; சத்தியாய், செளபாக்யெமாய். 
Swindle, v. a. சோரம்பண்ணுதல், எய் 

த்துஅபகரித்தல், கவர்தல். 

_ Swin'dler, s. சோரன், உபாயி, குழ்ச்ச 
ன், எத்தன், முடிச்சுமாறி 
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Swin'dling, 8. எய்ப்பு, அனாப்பு, ஏமா 

PDD வஞ்சிப்பு. 
Swine, s. யன்றி, Capa, வராகம். 
Swine'herd, s. பன்றிமேய்க்கிறவன், ப 
ன்றிபாலனன். 

Swine’-sty, s. யன்றிவீடு, பன்றிக்கு. 
Swing, 5. உரஞுசல், ஊசல். 

of the hand, medias, கைவீச்ச, 
கையாட்டம், கைப்பயில். 

of the head, தலையசைப்பு. 
Swing, 1. a. ஆட்டதெல், அசைத்தல். 

round, சுழற்றுதல், சுற்றுதல். 
Swing, v.n. ஆதெல், உழலல், உஞ்சலா 

DSN, அசைதல், சுழலுதல். 
round, சழலுதல், உழலுதல். 

on a hook, செடிலாடல். 
Swing’er, s. உஞ்சலாடுவோன். 
Swing'ing, 8. ஆட்டம், உழற்இ, வீச்சு, 

சுழற்சி, சுற்று. 

bed, ஆமெஞ்சம், தொட்டில். 
on a hook, செ।டிலாட்டம். 

Swin’gle, v. a. சணற்கூளந்தட்கதெல். 
Swin/ish, 4. யன்றிச்தனமான, பன்றிக் 

கடுத்த, அப்புக்செட்ட. 
Switch, 8. தடி; வளார், Jorg, கம்பு, 

சுள்ளி, சல்லி. 

Switch, v. a. sம்பாலடித்தல், வாரால 

டித்தல், கயிற்றுலடித்தல். 
Swiv'el, s. உழன்றி, உழலை. 
Swoll’en, a. (see Swell.) &aGear, தடி. 

த்த, பொருமின. 
Swoon, மூர்ச்சை, சோர்வு, ம 

Swoon'ing,. ய்க்கம்; களை, சோகம், 
தியக்கம், தளர்ச்சி. 

Swoon, vn. களைத்தல், சோகித்தல், 
சோர்தல், தியங்குதல், மூர்ச்சித்தல். 

Swoop, 0. a. இறாஞ்சுதல், தட்டிப்பறித் 
தல், செந்தட்டாய்ப்பறித்தல். 

Swop, 1.௩. பதில்கொடுத்தல்,; பண்ட 
மாற்றுதல், ஈடகெட்டதெல். 

Sword, 5. கைவாள், வாள், கட்கம், கதி 
தி, யட்டா, சுரிகை. 
hilt of, பரிஞசு, வாட்பிடி. 
fish, சுறா, கொம்பன்சுறா, GH, மகர் 

மீன், வேளாச்சுறா. 
playing, ம்பம், வாள்சுழற்றுதல். 
in hand, ஆயுதபாணி, கட்கதாரி, 
sword’s man, கட்கதாரி, வாள்வீரன். 

DS. 
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as authority, அதிகாரம், தத்துவம். 
as war, யுத்தம், போர். 

worded, a. வாள்தரித்த, வாள்பிடித்த. 

‘Syb-a-rit'ic, செல்விக்கையான, 

Syb-a-rit'ic-al, ~~ . சம்பூரணமான, கெ 
அவமான, புஷ்டியான. 

Syc’a-mine, RES F 
Spe smote: 8, ¢ காட்டத்திமரம். 

Syc’o-phan-¢y, 8. முகமன், முகத்துதி. 
Sye’ o-phant, s. இச்சகம்பாடி , முகமன் 

காரன், இச்சகன், கதைகாவி. 
Syc-o-phant'ic, a. இச்சகமான, முகப் 

பிரியமான, முகமன்பேசுநெ, முகம 

னான, முகஸ்துதிபேசுறெ, 
Syl-lab’ic, ‘Os 
Syl-lab'ic-al, “ ¢ ee Ratt 6 
Syl-lab’ic-al-ly, adv. அசைக்குரியதாய். 
Syl-lab-i-ca’tion, s. அசைபிரிக்கை. 
Syl'la-ble, s. gaz, இசை. 

long, நெட்டசை, Caras. 
metrical, அளபசை, இசையசை. 

short, குற்றசை, நிரையசை. 
Sylla-bub, 8. (see Sillabub.) பாலும்ரச 

.் முங்கலந்தபானம். 
Syl'la-bus, 8. பொழிப்பு, அடக்கம், & 

ருக்கம், தொகை. 
Syl'lo-gism, 8. மும்மடிநியாயம்; திறிபா 

தரித்தாந்தம், ரையாயிகம். 

Syl-lo-gis'tic, a. மும்மடிகியாயத்துக்க 

டுத்த, மூன்றேதுவுள்ள, ரையாயிக. 

Syl’lo-gize, v.n. மும்மடிநியாயமாயுத்த 

ரித்தல், ரையாயிகமாதல். 

Syl'lo-giz-er, 5. இறநிபாதசித்தார்தி. 
Sylph, s. ஆகாயவாசி. 

Syl'van, s. வனதேவதை, காடேறி. 

Syl’van, a. (see Silvan.) srட்டுக்குரிய. 

song, முல்லைப்பண், சாதாரி. 

Sym'bol, 8. குறிப்பு, அடையாளம், ௮ 

நிகுறி, இலாஞ்சனம், குறி, பாவனை, 
பிரதிமை, அச்சு. 
an abstract, பெரழிப்பு. 

Sym-bol’ic, அறிகுறியான, குறி 

 Sym-bol’ic-al, bs 2 ப்புக்கடுத்த, உவமா 

£  னமான, ஒப்பனையான. 

transaction, pari re 
வியம், மாதிரிகை. 

Sym-bolio-al-ly, adv. அறிகுறியாய், ௨ 
வமையாய். 
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Sym'kol-ize, v. a. உவமித்தல், போலிப் 
படுத்தல், துல்லியமாக்கல். 

Sym-met'ric-al, a. ஒத்தசாங்கமான, ஓ. 
த்தபிரமாணமுள்ள; சமலக்கணமுள் 

ள, ஒவ்வுதலுள்ள, 
Sym-met’ric-al-ly, adv. தத்தின் 

மாய், சமலக்கணமாய். 
Sym'me-trize, v. n. சமபிரமாணப்படதெ 

தல், சரிசமானமாக்கல். 
Sym'me-try, 8. அங்கலட்சணம். 
Sym-pa-thet’ic, a. ஒத்துணர்வுள்ள, 2 

பவுணர்ச்சியுள்ள, கூடவுணருறெ. 
Sym-pa-thet'ic-al-ly, adv. ஓத்துணர்வா 

ய், ஏகபட்சமாய், அனுதாபமாய். 
Sym'pa-thize, v. n. பரிதபித்தல், அனு 

தாபப்படுதல், உடனுத்தரித்தல்,  ~ 
Sym’pa-thy, s. சமானுபோகம், அனு 

தாபம், பரிதாபம், உடனுத்தரிப்பு. 
in affliction, அனுதாபம், பரிதாபம். 
in joy, அனுபோகம், உடன்களிப்பு. 

Sym-pho'ni-ous, a. ஒத்தவோசையான, 
சமவோசையுள்ள. 

Sym'pho-ny, 8. இன்னிசை, சேஅன்னி 
யோன்னியம். 

Sym’phy-sis, s. sசை என்பு முதலியபொ 
ருந்துகை, சந்திக்கை. 

Sym-p0'si-ac, s. களியாட்டெக்கூட்டம். 
Symp’tom, s. குணம், GH, கோலம், 

தோற்றம், அடையாளம், இலட்சண 
ம், கூறுபாடு, 
unfavorable, கணபேதம், தற்குறி. 

Symp-to-mat’ic, குறியுள்ள,கோ 
Symp-to-mat’ic-al, i: 2 லமுள்ள. 
Symp-to-mat'ic-al-ly, adv. குறிப்பாய், 

அடையாளமாய். 
Syn'a-gogue, s. யூதர்கோயில், தேவால 

யம், எழுபதுபேர்கூடியசங்கம்., 
Syn-ir-thro'sis, s. என்பணைவு. 
Syn'chro-nal, a: தற்காலசம்பவமா 
Syn-chron’ic-al, ju, ற் க்தி 

ற, ஏககாலமுள்ள. 
Syn'chro-nism, s. ஏssாலசம்பவம். 

Syn'chro-nize, v. n. தற்காலத்திலுண் 

டாதல், ஒரேகாலத்திற்சம்பவித்தல். 

Syn'chro-nous, a. உடனிகமுறெ., 

| Syn’co-pate, இடைக்குறைசெ 

Syn’co-pize, co ti ய்தல், ௮சைகுறை 

தீதல். 
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Syn'co-pe, s. அ௮வசம், Crary, சோக | 
ம்; தியக்கம், வதக்கம், தூக்கம். 
in grammar, இடைக்குறை. 

Syn'dic, s. பிரதானி, அதிபதி, 
Syn‘dic-ate, v. n. E9Sissa, கண்டித் 

தல், எச்சரித்தல். 
Syn'dro-me, இணக்கம், ஒற்றுமை, 
Syn'dro-my, 2 ண 
Syn-ee’do-che, s. ஒழிபுப்பிரமாணம். 
Syn-neu-ro'sis, s. வி ரம்பினாற்கட்டு 

கை, தசைநார்பூட்டுகை. 

Syn'o௦d, ௧. குருசங்கம். 
in astronomy, ரகயோகம், இரகசங் 
கம், ரெகக்கூட்டம். 

Syn-od'ic-al, a. குருசங்கத்துக்கடுத்த, 
இராசிவட்டச்சுற்றுக்கடுத்த. 
revolution, Arகசé்சுற்று, பரிவிருத்தி. 

Syn-0d'ic-al-ly, adv. கருசங்கத்துவத்து 
க்குரியதாய், பரிவிருத்திமுறையாய். 

Syn-on'y-ma, ௧. (pl. ) ஏகார்த்தபதங்கள். 
Syn'o-nym, 8. ஒரேயருத்தமொழிகள், 
வவொல்லெொருமொருள், 

Syn-on'y-mize, v. 4. ஒருபொருட்பன் 
மெறிதிலாக்கஸ் 

Syn-on'y-mous, &. ஒத்தபயனுள்ள, ஏ 
கார்த்தமுள்ள. 

Syn-on’y-mous-ly, adv. «கார்த்தமாய். 
Syn-on'y-my, 8. யபலசொல்லாலொரு 

பொருள்விளக்குகை. 
_ Syn-op’sis, 8. குறிப்பு, பொழிப்பு, திர 

ட்டு, அடக்கம், அட்டவணை. 
Syn-op'tic, குறிப்பான, பொழி 
Syn-op'tic-al, = ‘ ப்பான. 
Syn-op’tic-al-ly, adv. குறிப்பாய், பொ 

மிபும்ம், அடக்கமாய். 
Syn-0'vi-a, s. நிணநெய். 
Syn-tac'tic, சொற்புணரியலுக் 

| Syn-tac'tic-al, ~ t குரிய. 

Syntax, s. சொற்புணரியல், சொற்பு 
ணர்ச்சியிலக்கணம். 

Syn’ the-sis, 5. கூட்டு, சேர்வை, கலவை. 
in logic, சரத்தியசித்தி, Banas வகை 
விரியாய்முடித்தல். 
in surgery, பொருந்துகை, சந்திக்கை, 
ஓட்டுகை, Boras. 

Syn-thet’ic, த் கூ 
Syn-thet'ic-al, ட்டான, தொடர் 

பான, கலப்பான, கோலையான. 
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Syn-thet'ic-al-ly, adv. soப்பாய், shed 
வையாய், தொடராய். 

Syph’i-lis, s. ரந்திப்புண். 
Syph-i-lit'ic, a. Sரக்திநொய்க்குரிய. 
Sy'phon, s. (see Siphon.) drama. 
Sy'ren, s. (see Siren.) 677wser, சலதே 

வி, மோகினி. 

Syringe, s. RAID, பீர்ச்சாங்குழல். 
Syringe, v. a. பீர்ச்சாங்குழலால்தண் 

ணீர்முதலியசெலுத்திக்கழுவுதல். 
Syr’up, 8. (see Sirup.) தஞ்சாற. 
System, 8. ஒழுங்கு, முறை, கால். 

of religion, சமயமுறை, சமயகோட் 
பாடு, சமயநூல், சமயசாத்திரம். 
of worlds, பிரமாண்டம், மண்டலநி 
ரை, அண்டகோளவடுக்கு. 

Sys-tem-at'ic, ஒழுங்குள்ள, வரி 
Sys-tem-at’ic-al, ¢ சையான, அங்க 
லட்சணமுள்ள, 
person, ஒழுங்குள்ளவன். 

Sys-tem-at'ic-al-ly, adv. ஒழுங்காய், வி 
திமுறையாய், விதானமாய். 

Sys'tem-a-tist, ல்க 
Sys'tem-a-tiz-er, 3 Ses விதிஞன், 

பிரமாணிகன், ஒழுங்குசெய்வோன். 
Sys'tem-a-tize, ஒழுங்குப்படுத் 
Sys'tem-ize, ae “bt வரிசைப் 

படுத்துதல், நிரைப்படுத்தல். 
Sys'to-le, s. இரத்தாசயங்குவிதல். 
in grammar, குறுக்கல்விகரரம். 

Sythe, s. (see Scythe.) அரிவாள், வீச்சு 
வாள், புல்வெட்டும்வாள். 

Syz'y-gy, 8. சரகசங்கமம், ரகயோக 
ம், கரகரோக்கு, யோகாயோகம். 

T= 

Tab’ard, s. அரையெட்டும்மார்ச்சட் 
டை, மெய்ப்பை. 

Tab'by, s. ஓர்விதப்பட்டு, 
for building, sசலவைச்சாட்துக்கல். 

Tab'by, a. பலவனனமான. 
Tab' e-fy, 1.௩. மெலிதல், SA 

யாதல், வசக்கெகுதெல். 
Tab'er-na-cle, 5. தேவாலயம், கூடார 

ம்; படக்குடில், குடில், குடிசை. 
of God, ஆவாசம், மூலஸ்தானம், 
of the congregation, சOைக்கூடார 
ம், அத்தமண்டபம். 
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figuratively for body, உடல். 
Tab’er-na-cle, 0. n. கூடராரத்தில்வாசம 

பண்ணுதல். 

Tab'id, a. மெலிந்த. 
Tab'id-ness, s. மெலிவு; ஒஞ்சட்டை. 
Tab'la-ture, s. சவர்ச்சத்திரம். 
Table, s. பீடம், பீடப்பலனா4கை, 

arithmetical, எண்வாய், எண்வாக்கி 

யம், அலகுமுறை. 
cloth, பீடப்புடைவைய 
land, உயர்க்தசமநிலம், தடத்தரை, ௪ 

. மவாகம். 
Lord’s table, Daye pag. 
talk, பக்திச்சம்பாஷணே, 
as index, அட்டவணை. 
as synopsis, பொழிப்பு, அடக்கம். 
as tablets, அமழுத்தமானபலகைகள். 

Ta'ble, v. a. விடுநிகொடுத்தல், போஷி 

தீதல், தாபரித்தல். 
in mathematics, அலகுமுறைகட்டு 
தல், எண்கூட்டுதல். 

Ta‘bler, s. விடுதிகொடுப்பவன்: 
Tablet, s. Am Siw, சித்திபீடம். 

Ta’bor, ஒருகட்பறை, உற்மி,கு 
Tab'o-rin, 8. > Gyr, "தண்ணுமை, 
Tab’ret, மேளம், மிருதங்கம். 

made of earth, G@-@ipr, மண்க 
ணை, கும்மட்டம். 

Ta'bor-er, 5. பறையடிப்போன். 
Tab'u-lar, a. பீடம்போன்ற, அட்டவ 

ணைக்கடுத்த, எண்வாய்க்கடுத்த. 

Tab'u-late, v. a. அட்டவணைகட்டுதல், 

பீடாகாரமாக்கல். 
Tab'u-la-ted, a. அழுத்தப்பக்கமுள்ள. 

au &. : கொளுவி, கொளுக்கி, 

as buttons, தெறி, சடைப்புணர். 
as loop, தடம், தெறியின்வாய். 

Ta-chyg'ra-phy, 5. யூகாட்சரதால், 

Tac'it, a. மவுனமான, பேசாத, ஊமை 

யான, மோனமான, மூனமான. 

Tac'it-ly, adv. மவுனமாய்; பேசாமல். 

Tac/i-turn, a. மோனமான, ஊமனான, 

மவுனமான, பேசாத. 

Tac-i-turn’ i-ty, 5 . பேசாததனம், மோ 

னம், மவுனம். 

Tack, s. ஆணி, கொடுது, ற்றாணி. 
as course, சப்பலின்சாய்வோட்டம, 
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as a rope, கப்பற்பாய்க்கயிறு. 
Tack, v. a. கடாவுதல், அறைதல்; தை. 

தீதல், மாட்டுதல். 

Tack, tv. n. பரய்மாறியோடுதல், 
Tack’ing, 8. பாய்மாற்றியோடுகை, சா 

ய்க்சோடுகை, சாயவிடுகை. 

Tack'le, s. sப்பியுங்கயிறும், பாரஞ்சா 
ம்பி, பாரம்வாங்குஞ்சில். | 
as instrument, பணிமுட்டு, துணைக் - 

காரணங்கள், வேலைக்கருவிகள். 
Tack'le, v. a. பூட்தெல், கட்கெல், ௨ 

த்தல், UCT DI MESO. 
Tack'ling, 8. சாமான், குதிரையுடுப்பு,; 

பண்டிச்£ர், கப்பற்பணிமுட்் 
Tact, s. சரமர்தீதியம், யூகம், சூழ்ச்ி, 

as feeling, பரிசம், சுவரணை. 
in music, சதி, சுருதி. 

Tac'tic, யுத்தசாம ர்த்திய Y ள்ள, 
Tac’tic-al, “§$@u ரர்வல்லபமுள்ள. 
Tac-ti'cian, s. யுத்தவல்லபன், போர்வீ 

ரன். | 
Tac'tics, s. ஆயுதவித்தை, யுத்தவித்தை, 

யுத்தாப்பியாசம், ஆயுதபரீட்சை. — 

Tac'tile, a. பரிசக்கக்கூடிய, தொடக் 
கூடிய, படக்கூடிய, சடமுள்ள. 

Tac-til’i-ty, s$. பரிசக்கப்படக்கூடியத 
ன்மை, தொடப்படக்கூடுந்தன்மை. 

Tac'tion, s. தொடுகை, பரிசனம். 
Tad'pole, s. வரற்பேத்தை) தவளைக்கு 

Che: 

Taf'fe-ta, 2 ஓர்வகைப்பட்டுப்புடை 
Taffe-ty, © § வை, நேத்திரவஸ்திரம். 
Tag, 5. ஒடித்தொடும்விளையாட்டி, 

of a net, லலைக்குண்டு, — 

Tag, v. a. இசைத்தல், கட்கெல், ஓடித் 

தொடுதல், பின்தொடர்தல். 

Tag'rag, s. ழ்மக்கள், கயவர், ஈனர். 
Tail, ௧. வால், வாலதி, தொகை. 

a bob-tail, கூ ழைவால், வாலறை. 

of a peacock, மwWயிற்றாகை. 
Tail’ed, a. வாலுள்ள, தோகையுள்ள, 
Tailor, s. தையற்காரன், அன்னன். 
Tailor, v. a. தைத்தல், அன்னுதல். 

Tai'lor-ess, 5. தையற்காரி. 

Taint, s. கறை, மறை, மாச, பழுது. 

Taint, v. a. பாழாக்குதல், பழுதாக்கு 
தல், கெடுத்தல், பங்கப்படுத்தல். 

as poison, ஈஞ்சுபொதெல். 
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to be tainted, as food, பமுதாதல், ப 
தனழிதல், ஊசுதல், ஈாறுதல். 

Taint, v. n. சீர்செடல், ஈாறல், பதனழி 
தல், தேம்புதல், ஊசுதல். 

Taint'ed, a. கறைப்பட்ட, பழுதுபட் 
க பழுதான, மாசடை ந்த, 
air, கச்சுக்காற்று, அர்க்கந்தவாயு. 

Taint’ure, s. sறை, மாசு, மறு, வடு, 
Take, v. a. எடுத்தல், வாங்கல், பிடித்த 

ல், கொள்ளுதல், தரித்தல், பற்றுதல். 
account, கணக்குப்பார்த்தல், கணக் 
குவாங்குதல், a ee 
கணக்குப்பூட்கதெல். 

care, எச்சரித்தல், பேணுதல். 
care of, ஓம்புதல்; ஒம்பிக்கொள்ளல். 
down or apart, குoைத்தல், இறக்குத 

ல், கழற்றுதல், துகைத்தல். ' 
effect, Aத்தித்தல், தாக்குதல், பலித்த 
ல், சபவித்தல், பலன்படல். 
fire, பற்றியெரிதல்,கொழுர்துவிடுதல் 
heed, சாவதானமாயிருத்தல். 
in hand, கsைக்கொள்ளுதல், சைப்ப 

த்றுதல், கையிதெல், முயலுதல், தலை 
யிடுதல், தலைவைத்தல். 
the air, சவாரிபோதல்,, உலாத்துதல். 
the sword, வாளெடுத்தல், வாள்தரித் 
தல், கட்கமணிதல். 
medicine,அவிழ்சம்உட்கொள்ளுதல். 
notice of, குறித்தல், உற்றுப்பார்த்தல், 
off or imitate, பொலச்செய்தல். 
office, உத்தியோகம்பெறல். 

one up, as a well-sweep, &c., orc 
குதல், மேல்வாங்குதல், எடுத்தல். 

one aside, ஒதுக்குதல், தனித்தழைத் 

BY, அந்தரங்கத்தில் அழைத்தல், 
place, சம்பவித்தல், நடத்தல். 

root, வேர்பற்றுதல், வேரூன்றுதல், ப 
தவைத்தல், வேர்வைத்தல். 

up as with pincers or between the 
fingers, &., இடுக்குதல், கிள்ளுதல். 

up, as weight, நிறுக்குதல், தூக்குதல். 
in or cheat, ஏய்த்தல். 

in the arms, ஏந்துதல், கொடுங்கையி 
லேற்றுக்கொள்ளுதல், 
vengeance, பழியெடுத்தல், பழிவாங் 
குதல், பழிசாதித்தல். 

௮௧5 catch; பிடித்தல், ஏந்துதல், 
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as receive, adopt, aைக்சொள்ளாதல், 

தனதாக்குதல், THETA, ஏற்குதல். 
by force or fraud, Arதத்தல், அபக 
ரித்தல், பறித்தல், குறையாடல். 

Tak’er, s. எடுப்போன், பற்றுவேரன், 
பிடிப்போன், குறைக்காரன். 

Taking, ௧. தூச்குகை, பிடிக்கை, பற்று 

கை, கையாடுகை, அபகரிக்கை. 

as distress, மனக்கலக்கம், மனோசஞ் 
சலம், கிலேசம், கலக்கடி., 

பற, எடுத்தல், தூக்குதல். 
Tak'ing-ness, 8. வசியம், வசீகரம். 
Tale, ௧. கட்டுக்கதை , கற்பிதகத்தியம். 

number or count, eீதம், கணக்கு, 
தொகை, முழுத்தொகை. 

Tale'bear-er, s. கோட்காரன், கசைகா 
வி, குறளைக்காரன், சாடைக்காரன். 

Tale'bear-ing, s. சொள்கூறுகை, குண் 
டணிசொல்லுகை, YM) GOS. 

Tal'ent, s. ஓர்நிறை, ஓர்கநாணயம், வரம், 
சாமர்த்தியம், FOSS). 

Tal'ent-ed, a. சrமர்த்தியமுள்ள. 
Tal’is-man, s.கெவிடு, இரட்சாபந்தனம். 
Tal-is-man'ic, a. இரட்சாபந்தனத்துக் 

குரிய, தாயித்துக்குரிய. 

Talk, s. பேச்சு, கதை, சம்பாஷணை. 
comforting; குளிர்்தபேச்சு, . யச் 
சொல், தேற்றுமொழி,; மதுரவசனம். 

Talk, v. n. யேசுதல், சம்பாஷித்தல், ப 
றைதல், மொழிதல், கதைத்தல். 
lispingly as children, soy அoணமொழித 
ல், கொஞ்சுதல். 
much, வாயாடுதல், அலப்புதல்.. 
proudly, பெருமைபாராட்டுதல், Sw 
புபேசுதல், கெறுவங்காட்டல். 
in sleep, வாய்பொருமுதல். 

in vain, கத்துசல், பசபசத்தல், சளப் 

புதல், பிதற்றுதல். 
Talk’a-tive, a. மிகுதியாய்ப்பேசு திற, 

person, sதைகாரன், அலப்பி. 
Talk’a-tive-ness, s. கத்து, பசபசப்பு, ௮ 

லப்பு; பிதற்று. 
Talk’er, s. பேச்சுக்காரன், வாசாலகன. 
Talking, s. சம்பரஷணை. 
Tall, a. செட்டையான, உயர்ந்க, நீண் 

ட, தீர்க்காங்கமுள்ள. 
thin person, Fீண்டவன், நெடுவல், 
தீர்க்சாங், ஒஞ்சட்டையன். 
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man, நெட்டையன். 

woman, நெடுமி, 

Tal’lage, 8. வரிவைப்பு. 
Tall’'ness, 8. உயரம், உன்னதம், நெடு 

மை, நீட்சிமை. 
Tallow, 8. பசுக்கொழுப்பு, Wael 

ணம், நிணரெய். 
chandler, கொமுப்புத்திரிவிற்கறவ 
ன், மெழுகுதிரிவிற்கெவன். 
faced, சாமூஞ்சியுள்ள, வெளிறினமு 
கமுள்ள. 
faced man, சாமூஞ்யென்;' வெளிறி 
னமுகன். 

Tallow, v. a. கொழுப்புப்பூசுதல், கொ 
ழுப்பாக்குதல், ரெய்ப்பித்தல். 

Ta'low-ish, மக் கொழு 
Tallow-y, "§ ப்புப்போன்ற, நிணமு 

ள்ள, நிணரெய்யுள்ள. 
Tally, 5. புள்ளி, எண்குறி, உறை. 
Tal'ly, v. a. புள்ளிவெட்டுதல், உறையி 

டுதல், பிரையிடல். 
Tally, v. ௩. ஒத்துவருதல்; சரிவருதல், 

இசைதல், பொருந்துதல். 
'Tal'ly-man, 8. புள்ளிக்கணச்கன். 
Tal'mud, 5. எபிரேயநியாயசாத்திரப்புத் 

தீகம், யூதபரம்பரியதூல். 

Tal-mud’ic, எபிரேயருடையபூரு 
a. 

Tal-mud’ic-al, ல்சந்கத் தூரத்து, 

.  யூதயரம்பரைநியாயமான. 
Tal'mud-ist, s. . எபிரேயருடையதரும 

சாத்திரி, யூதநியாயப் பிரமாணி. 
Tal’on, 8. பட்சிகம். 

Tam'a-ble, a. படிவிக்கக்கூடிய, பயிற் 

றக்கூடிய. 
Tam'a-rind, 8. புளியமரம், ஆமிலம். 

the fruit, புளியம்பழம். 
Tamn'a-risk, 8. ஒர்மரம். 

Tam-bour-ine’, (see Tabor.) ஓர்ப 
க 3. 

Taw'bour, cae, ஓர்வாச்சியம். 

Tame, v. a. பயிற்றுதல், பழக்குதல், வ 

சப்படுத்தல், அப்பியாசப்படுத்தல். 

. to be tamed, UN Se, பழகுதல், aE 

மாதல், அப்பியாசப்படதெல். 
Tame, a. சாதுவான, பதவிய. 

as spiritless, வேசமற்ற, பதனழிர்த, 

மந்தமான, சணைகெட்ட. 
Tame'ly, adv. சாதுவாய், ை கையறவாய், 

சுணைக்கேடாய், பதமையாய். 
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Tame'ness, 8. பழக்கம், படிவு, சுணைக் 
கேடு, 

Tam’er, 8. பழக்குவோன் பலிந்துவேர் 
ன், சாதுவாக்குவோன். 

Tamper, v. n. பிறன்காரியத்தில்தலையி 
ட்டுக்கொள்ளுதல், கொளுவிக்கொள் 
ரூதல், கையிட்கெகொள்ளுதல். 
with a witness, Aருப்புதல், வசப்படு 
தீதல், புரட்தெல். 

Tamp'ing, s. மwண்கட்டையடிக்கை. 
Tamil, : Be . 
Tam'ul, rs £ தமிழ், அமிழ்ப்பாஷை. 

Tam-i'li-an, s. தமிழன். 
female, தமிழிச்ி, தமிழப்பெண். 

Tan, 5. தோல்பதனிடுங்கவஷாயம். 
pit, தோல்பதனிடுந்தொட்டி. 

Tan, v. a. தோல்பதனிடுதல். 
in the sun, sருகEகுதல், கன்றுதல். 

Tang, 8. அன்னியசுவை, 
Tan'gent, s. கோடி, புடைபெயர்ச்ிக் 

கோடி, சபரிசச்சா. | 
Tan-gi-bil’i-ty, தொடக்கூடியத 
Tan'gi-ble-ness, க; es கண்டிப் 

பு, பரிசிக்கப்படுந்தன்மை. 
Tan'gi-ble, a. பரிசக்கப்படத்தக்க. 
Tan'gle, ௧. சக்கு, பின்னல், பூட், 
Tan’gle, v.n. Aக்குதல், இக்குப்படுதல். 
Tank, 5. குளம், வாவி, ஈீராவி, எரி, 3 

ம்மாய், சுனை, தடாகம், ஓடை, குட் 

டம், பொய்கை. 

diggers, ஒட்டர், குளம்வெட்டிகள், 
குளங்கட்டிகள். 

Tank'ard, s. மேன்மூடிக்கெண்டி. 
Tanner; s. சோல்பதனிடுநிறவன், சக் 

திலியன், செம்மான. 
Tan'ner-y, 8. தோல்பதனிடுஞ் சாலை, 

தோல்பதனிடுந்தளவாடம். 
Tan'nin, 8. கசாயம், கஷாயம். 
Tanning, 8. தோல்பதணிடுகை, தோல் 

பதனிடுந்தொழில், தோல்பதனணிரோரர். 
Tan'ta-lism, s. தகாக்காட்டுகை, Gus 

கை, அனணாப்புகை. 
Tan’'ta-lize, v. a. தகாக்காட்டதெல், ஏய் 

க்குதல், அணாப்புதல். 
Tan’'ta-liz-er, s. ஏய்கீகிறவன், தகாக்கா 

ட்டுநிறவன், எத்தன். 
Tan'ta-mount, a. சரிவந்த, ஒரேவிதமா 

or, ஒரேபெறுமதியான, சரிசமமான. 
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Tap, s. தட்டு, எற்று, 
as spile, ஏவாரமடைக்குங்குச்சு. 
root, மூலவேர். 

Tap, v. 4. தட்தெல்,எற்றுதல்,தொடிதெல். 
a cask, தொளைத்தல்,; திறத்தல். 
a fruit to see if it be ripe, Gayge. 

for the dropsy, மகோதரநீர்வாங்கு 
SO. | 

Tape, s. sாடா, நூனாழி. 
broad, சச்சப்பட்டை. 

Ta'per, 8. மெழுகுதிரி, 
Ta'per, v. a. கூரிடதெல், கூராக்குதல். 
Taper, v. n. கூராதல், கூம்புதல். 
Ta'per-ing, 8. கூராகுகை, கூம்புகை, 

குவிகை, அணியாகுகை. 
Ta'per-ness, 8. கூராகுந்தன்மை. 
Tap’es-try, s. சத்திரத்தொங்கலாடை. 
Tap’es-try, v. a. Qத்திரத்தொங்கலாடை 

யாலலங்கரித்தல். 
Tape'-worm, s. தானப்புமு, கீரைப்பா 

ம்பு; உதரக்கிருமி 
Tap-i-0'ca, 8. அப்பவர்க்கத்தொன்று. 
Ta'pis, ௧. ஆலோசனைச்சங்க பீடத்தின் 

- இத்திரத்துப்பட்டி, சங்கபீட்ப்பாவா 
டை. 
upon the tapis, ஆலேோசனையிலிருக் 
குங்கரமியம். 

_ Tap’-root, s. மலவேர். 
Tar, 8. Ga, இரில். 

a sailor, கப்பற்காரன். 
Tar, v.a. ல்பூசுதல், 
Ta-ran'tu-la, s. புவிமுகச்சிலர்தி, 

Tar'di-ly, adv. ஆறுதலாய், மெதுவாய், 
தாமதமாய், சோம்பாய். 

Tar'di-ness, 8. தாமதம், பிந்திவருகை. 
Tardy, a. தாமதமான, அங்கலான, மந் 
தமான, சோம்பான. 
to be tardy, தாமதித்தல், க்ப் 
தல், பிந்துதல், ஆலசியப்படுதல். 

Tare, s. களைப்புல்லு, களை. 

in commerce, கழிவு, பிசுக்கு. 
Tar'get, s. கேடகம், பரிசை. 

as a mark to shoot at, 

குறி, எதிர்க்குறி, 
Tar-get-eer’, s. கேடகம்பிடித்தவன், ப 

ரிசைக்காரன். 
Tar'gum, 8. கல்தேயபாஷையிலெழுதப் 

. பட்ட வேதவலியாக்கியானம்.. 
863 

இலக்கு, 

TAS 

| Tar'if, s. ஏற்றுமதியிறக்கு மநிச்சாமானு 
த்தர்வையுமெழுதியிருக்கும்விலாசம். 

Tarn, 8. ஏரி, தடாசம், நீர்நிலை, 
as marsh, செதுப்புநிலம், 

Tar'nish, s. களங்கம், கறை, wre, களி 
wy, மலினம், மலம். 
Tarn‘ish, v. a. கறைப்படுத்துதல், மாச 

படுத்துதல், களங்கப்படுத்துதல், கெடு 
தீதல், நலக்குதல். 

Tarn’ish, v. n. sறைப்படுதல், கெடுதல், 
நலங்குதல், மலினப்படுதல். 

Tar-pau’lin, 2 குன்ம த 
Tar-pau'ling, விட்டபுடைவை., 
Tar'ry, 0. a. தங்குதல், தாமதித்தல்; தறி 

த்தல், நிற்றல். 

Tar'ry, a. லுள்ள. 
Tar'ry-ing s. தரிப்பு, தாமதம். 
Tart, 5. புளியப்பம், பழஅப்பம். 
Tart, a. புளிப்புள்ள, புளிப்பான. 

very tart, கமெபுளி, மிகுபுளிப்பு. 
as keen, கூர்மையுள்ள, கார்ப்புள்ள. 

Tar'tar, 8. பரல்முதவியவழிர்துகாய்ந்த 
பொருக்கு, மதுத்திராவகம். 
on the teeth, பற்சரரய், பற்கறை, 

Tar-ta're-an, a. sரகச்துக்குறிய. 
Tar-tar'ic-ae’id, s. புனியுப்புத்திராவக 

ம், AY 
Tar'tar-ize, v. a. மதுதீதிராவகமிடல். 
Tart'ly, adv. கடகெடுப்பாய், கூர்மையா 

ய், உறைப்பாய். 
Tart’ness, s. உறைப்பு, புளிப்பு. 

of language, சு சொல், உறைப்பர 
னபேச்சு, வன்சொல். 

Task, s. குறித்தபாடம், கட்டளையிட்ட 
வேலை, கற்பித்தவேலை. 
master, வேலைசெய்விப்போன், ௧ 
ண்காணி, ஆராயச்9ி. 

Task, v. a. வேலைசெய்வித்தல். 
Tas'sel, s. குச்சம், குச்சு, குஞ்சம். 
Tas’ sled, a. குச்சுள்ள, தொங்கலுள் 

ar, குஞ்சமுள்ள. 
Tas'ses, s. (pl. ) தொடையிலணியுமிரு 

ப்புச்சட்டை, தொடைகாப்பு. 
Tast’a-ble, a. உருசிக்கக்கூடிய, சுவை 

க்கக்கூடிய. 

Taste, s உரு௪, சுவை, இரசம், இதம். 
as intellectual, sல்வியின்பம், கலை 
யின்பம், கல்விப்பிரியம். 
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as judgment, புத்தி, யுத்தி, விவேகம். 
Taste, v. 4. உருசிபார்த்தல். 
Taste, v. 2. உருசிப்படுதல், உருசிகொ 

GI CHEV, சுவைபட்படுதல். 
Tast'ed, a. உருசிபொர்த்த. 
Tasteful, a. சாரமுள்ள, சுவையான, 
இதமான, தித்திப்புள்ள. .' 

Taste'ful-ly, adv. அலங்காரமாய், விசி 
த்திரமாய். 

Taste'less, 4. உருசயற்ற, சாரமற்ற. 
to become tasteless, உருசிகெடுதல். 

Taste'less-ness, 8. சவையின்மை. 

Tast'er, s. உருசியார்ப்போன். 
Tast'y, a. உருசியுள்ள; விளக்கமுள்ள, 

சிறப்புள்ள, அலங்காரமுள்ள. 
Tat'ter, s. கந்தை, .பீற்றல், சிலும்பல், 

இழியல், ஜலம். 
to be tattered, பிய்தல், பீறுணல், இ 
ழிதல், ஜலமாதல். 

Tat'ter, ». a. இழித்தல், பிய்த்தல். 
Tat'tle, ௧. அலப்பு, பிதற்று, பசபசப்பு, 

வாக்குலியாபாரம். 
Tattle, va. பசபசத்தல், பசப்புதல், 

கத்துதல், பிதற்றுதல். 
Tattler, s. கன்னக்கொத்தி, கோளன், 

குண்டணிகாரன். 

Tat'tling, ௧. பிதற்று, பசபசப்பு,கொள். 
Tat-too’, 8. படைமீட்சிப்பறை, சாவ 
தானப்பறை, பச்சைமைச்சித்திரம். 

Tat-too’, ». 4. பச்சைகுற்றுதல், நாமம் 
. தீட்கதெல். 
Taunt, 8. குறளை, சரசம், கையாண்டி, 

இகழ்ச்சி, வு, நிந்தை. 
Taunt, 0.4. குறளைபேசுதல், சரசம்ப 

ண்ணுதல், பழித்தல், இகழ்ச்சசொல் 
லதல், வடெச்சொல்லல். 
of family defect, &c., கோத்திரவடுக் 
கூறுதல், குலப்பழுதுரைத்தல். 

Taunt'er, s. ரையாண்டிக்காரன், பழி 
ப்புக்காரன், நிர்திப்போன. 

Taunt'ing-ly, adv. பழிப்பாய், கேலியா 
ய், நிர்தையாய், இகழ்வாய். 

Tau-ri-corn'ous, a. எருத்துக்கொம்பு 
ள்ள, இருஷபமருப்புள்ள. 

Tau'ri-form, a. இட்பரூுபமான, சாளை 
வடிவான, சேவுருவுள்ள.. 

Taurus, ௧. இபபலிராரி,. 
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as a bull, எருது, புல்லம், பாண்டில், 
பூணி, AE விடை. 

Tau-to-log'ic-al, a. கூறியதுகூறலான, 
புனருத்தமான. 

Tau-tol’o-gist, s. கூறியதுகஅவோன்... 
Tau-tol'o-gize, ».n. அலப்புதல், கூறி 

யதுகூறுதல், திரும்பச்சொல்லல். 
Tau-tol’o-gy, ௧. அலப்பு, மியிசை, கூ 

றியதுகூறலானது, மீதுரை. 
Tau-toph’o-ny, s. கூறியதுகூறுகை. 
Tav'ern, 8. சத்திரம், மடம், சாவடி. 

for liquors, wதச்கடை. 
Tav'ern-er, s. சத்திரத்தலைவன். 
Tav'ern-ing, ௧. சத்திரத்தில்விருந்துகொ 

ண்டாடுகை., 
Taw, 5. தோற்பதனிடுகை. 
Taw'dri-ly, adv. போலியாய், பளபளப் 

பாய், அலங்காரமாய், வடிவாய், கு 
சாலாய், கோப்பாய். 

Taw'dri-ness, s. குசால், கோப்பு, ஒய் 
. யாரம், ருது, பளபளப்பு, அலங்கா 

ரம்; போலி. 
Taw'dry, a. வெளிப்பூஷணமான, ஒய் 
யாரமான,அலங்காரமான, வடிவான. 

Taw'ed, a. பதனிடப்பட்ட. 
Taw’er, 8. பதனிடுவோன். 
Tawny, a. கபிலமான, செங்கல்மங்க 

லான, பிங்கலமான. 
cow, கபிலை, கபிலைப்பசு. 

Tax, 8. இறை, வரிப்பணம், கடமை, 
கப்பம், குடியிறை, தீர்வை, சுங்கம், 
ஆயம். 
on houses, Sீட்டுவரி, Maal. 
on land, அடை, நிலஇறை, 
pole tax, தலைவமி, 
free from, மானியம், உம்பிளிக்கை. 
gatherer, ஆயகச்காரன், தண்டற்கார 
ன, சுங்கம்வாங்குவோன். 
asa burden, பாரம், சுமை, பொறுப் 
பு, கனம். 

Tax, 1. 4. இறைவைத்தல்,வரறிவைத்தல். 
to charge, to accuse, &c., குற்றஞ் 
சாட்தெல், பிழைபிடித்தல், குற்றஞ் 
சுமத்துதல், குற்றம்பாரித்தல். 
to load with a burden, பாரஞ்சுமத் 
அதல், பொறுப்பித்தல். 

Tax'a-ble, a. வரிவைக்கத்தக்க, . இறை 
யிடத்தக்க, வரிசொடுக்கத்தக்க. 
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Tax-a'tion, s. afle@@cy. 
Tax’er, s. வரிவைப்போன். 

Tax'less, a. வரியில்லாத, இறையில்லா 
த, அமாலான, உம்பிளிக்கையான. 

Téa, s. தேயிலை, தேய்ரீர், தேய்ச்செடி. 
cup, தேய்ரீர்ப்பாத்திரம். 
pot,  கெண்டிகை, தேய்க்கெண்டி, 
தேய்க்காகம். 
spoon, தேய்க்கரண்டி, சிற்றகப்பை. 

Teach, v.a. போதித்தல், படிப்பித்தல், 

தெரிவித்தல், ஒஅவித்தல், கற்பித்தல், 
உணர்த்துதல், உபதேதித்தல், பழக் 
குதல், பயிற்றுதல். 

to sing, பாடிக்காட்டல், சங்தேம்ப 
யீற்றல். 

Teach’a-ble, a. படிவுள்ள; பதவிய, ப 
.யிலத்தக்க, பயிற்றப்படத்தக்க, 
Teach'a-ble-ness, 8. அடக்கம், படிவு, 

பதிவு, படியுங்குணம், அமைவு. 
Teach’er, s. வாத்தி, வாத்தியாயன், ஆ 

சிரியன், தவான், ஆசான், பண்ட் 
தன், கற்பிப்போன். 
spiritual, பொதகன், குரு, தேரின். 

Teaching, s. கற்பனை, படிப்பிப்பு, 
போதிப்பு; போதனை, போதகம். 
ofa priest, Gums, உபதேசம். 

Teak, s. தேக்கமரம். 
Teal, s. தாரா, கடற்றாரா, இறக, 
Téam, 8. ot, அணியெருது, ஒரேதொ 

டையிற்பூண்ட பலபரிக்கூட்டம், 

Téam'ster,s. சாரதி, பாரகன்; சூதன், 
தஅூண்டுவோன், செலுத்துவோன். 

Tear, 8. கண்ணீர். 
Tear, 8. பீறல், இலம், வெடிப்பு, அழிவு, 

பின்னம், பிளவு, விடவு, Soe. 
Tear, v. a. இழித்தல், பீறுதல், பிளத்தல். 

off, இரத்தல், அறுத்தல்; பறித்தல், பி 
டுங்குதல், இணுங்குதல். 
up, அண்டித்தல், BY sso, சன்னாபி 
ன்னமாக்கல். 

Tear, vn. பிய்தல், இழிதல். 
Tear er, 8. இழிக்கிறவன், பிளக்றெவ 

ன், பீறுதிறவன். 
i Téar'ful, a. கண்ணீருள்ள. 
 Tear'less, a. sகண்ணீரில்லாத. 
: Tease, ». a. அலைக்கழித்தல், அலைத்தல். 
Tea sel, 8. முட்புறக்கோதுள்ளசெடி , 

தாயுருவி, கண்ட. 
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Teaser, s. அலைக்கழிப்போன், தொர் 
தீரவுபடுத்துவோன். 

Teasing, a. அலைக்கழிக்கிற, அலைச்௪ 
ல்பண்ணுறெ, தலையடியான, Wis 
ண்டப்படுத்துறெ, 

Teat, ha முலைக்கண், முலைக்காம்பு, 
Tit, தி குசுகம், ஒஞ்சி, முலைமுகம். 
of a beast, முலை, சுரை. 

Tech'i-ly, adv. வெடுவெடுப்பாய், உக 
இரமாய், அடுக்காய். 

Tech’i-ness, s. வெடுவெடுப்பு. 
Technic, அரந்தந்தச்சாத்திரத்துக் 
Tech'nic-al, a ¢ கடுத்த, பரிபாஷையா 

ன, சங்கேதமான. 
term, பரிபரை, சங்கேதம், குழுஉ 

் க்குறி, அவ்வச்சாத்திரச்சொற்கள். 
Tech'nic-al-ly, adv. அந்தந்தச்சாத்திரத் 

அக்குரியதாய், பரிபாவையாய். 
Tech-nic-al’i-ty, பரிபாவஷிதம், சங் 
Tech'nic-al-ness, ‘ கேதத்தவம். 
Tech-no-log’ic-al, a. சாத்திரவித்தைக் 

குரிய, பரிபாஷைக்குரிய. 
Tech-nol'o-gy, s. சாத்திரவித்தை. 
Tech'y, a. (see Touchy.) Qa@Qa@u 

பான, கோபமுள்ள, அடகெகுள்ள. 
Ted, v. a. விரித்தல், பரப்புதல். - 
Té Dé'un, s. தேவதிதம், ஞானததம். 
Té'di-ous, a. தாமதமுள்ள, நீடித்த; இ 

ளைக்கப்பண்ணுகிற, அலட்டுநிற, ௮ 
ஓப்புள்ள, தொல்லைப்படுத்துநிற, 
to become tedious, இளைத்தல், அலு 
ப்பாகுதல், தொல்லைப்படுதெல், 

Te'di-ous-ly, adv. அலுப்பாய், இளைப் 
பாய், தொல்லையாய். 

Te'di-ous-ness, அலுப்பு; சலிப்பு, 

Te'di-um, - ‘ தொய்வு, இளைப்பு. 
Teem, v. n. கருக்கொள்ளுதல், செணி 

தீதல், சனைத்தல், பலுகுதல், வர்த்தி 
தீதல், ளேத்தல், விருத்தியாதல். 

Teem'ing, a. ஈனுகற, கிளைக்றெ. 
cloud, கருக்கொண்டமேகம், GH 
கொண்ட முகில், கருமுகில். 
as cloud, &c., குற்கொண்ட, கருநி 
றைந்த; பீள்முதிர்க்த, பூரணகருப்ப 
முள்ள, பூர்த்தியான. 

Teens, s. (pl. ) குமர்ப்பருவம். 
Teeth, s. (pl.) பற்கள், aise பல் 

லுச்கள், cru meer. 
E St 
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black, sரிப்பல், 

eye-teeth, சங்கப்பல், வக்கிரதந்தம், 
powder for, பற்பொடி , தாசனப்பொ 
டி, பற்காலி, தந்ததாவனப்பொடி. 
soiled, sாவியிட்டபல். 

of a saw, &., கருக்கு, வாளின்பல். 
as tusk, தந்தம், எயிறு, வக்கிரதந்தம். 
in the teeth, Hester, gras %or. 

Teeth, ». n. பல்லுமுளைத்தல், எயிறு 
தோன்றுதல், தந்தமரும்பல் 

Teething, a. பலலரும்புறெ, 
Tee-to'tal-er, 8. vதுவிரோதி, 
Teg’u-ment, s. தோல், புறணி. 
Te-hee', s. கெக்கட்டம், கெக்களம். 
Teil, s. எலுமிச்சை, சம்பீமம். 

Teint, s. (see Tint.) வன்னம், நிறம்; 
சாயம். 

Tel’e-graph, s. தரரத்திற்குநிப்பாற்பே 
சிக்கொள்ளுஞ்குத்திரம். 

Tel-e-graph’ic, a. தரரத்திற்குறிப்பாற் 
பேசிக்கொள்ளுஞ்சுத்திரத்துக்கடு 

த்த. 
Tel’e-scope, s. தூரதிட்டிக்கண்ணாடி, 

நச்சுக்குழல். 
Tel-e-scop’ic, தூரதிட்டிக்சண் 
Tel-e-scop'ic-al, ¥ ‘ ணாடிக்கடுத்த. 
Tell, ». a. சொல்லுதல், அறிவித்தல், ௨ 

ரைத்தல், தெரிவித்தல், விளம்புதல். 
to count, எண்ணுதல். 
out, பறைதல், வெளிதிறந்துசொல் 
லுதல், வாய்விட்டுரைத்தல். 
stories, sதைசொல்லுதல். 
tales, கதைவிடதல், கோள்மூட்டதெல், 
கதைகுற்றுதல், அலர்தூற்றல். 

Tell, v. ௩. த்தியாதல், படுதல், தாக்கு 

தல், தைத்தல், பதிதல். 
Tell’er, s. சொல்லுறெவன், அறிவிப் 

போன், கணிதன். 
Tell’-tale, s. கோட்சொல்லி, கன்னக் 

கொத்தி, அங்இடுதத்தி, கன்னைமாறி, 
Telltale, a. கோட்சொல்லுறெ, 
Tem-e-ra’ri-ous, 4. அணிகரமான, எழு 

ந்தபடியான, நேர்க்தபடியான. 
Te-mer’i-ty, 8. அணிவு, அணிகரம், er 

ழுந்தேற்றம், ஓர்மம், ஒர்ப்பு. 
Tem'per, s. குணம், தன்மை, பண்பு. 

of a metal, srரய்ச்சத்தோய்க்கை. 
pleasant, சரந்தகுணம், நற்குணம். 
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Temper, v. a. பதமிடுதல், வசப்படுத்த 

ல், ஆற்றுதல், குணப்படுத்தல், தணி 
தீதல், பதப்படுத்தல், இளக்குதல். 

metal, தொய்த்தல். 
Mortar, சாந்துகுழைத்தல், சாந்துகல 
ந்துதுவைத்தல், கலத்தல். 
to become tempered, பதப்படுதல் 
ர்ப்படுதல், குணப்படுதல். 

Tem’per-a-ment, #. தன்மை, குணம். 
cool temperament, பதவியகுணம். 
of body, சரீரசுபாவம், சரீரவியல்பு, 
தேகவியல்பு, சரீரப்போங்கா. 

Tem’per-ance, 8. தன்னடக்கம், இச 
சையடக்கம், மட்டு, ஒறுப்பு. 

society, மதுபானவிலக்குச்சங்கம். 
as patience, அமைவு, பெறுமை. 

Tem’per-ate, a. ஒறுப்புள்ள, மட்டான, 
மத்திமமான, இச்சையடக்கமுள்ள. 
region, மத்திமோட்ட ணதேசம். 
zone, சமதள உட்டணபயூமி. 

Tem per-ate-ly, adv. wt eau. 

Tem’per-ate-ness, s. ஒறுப்பு,கட்டுமட் 
டு, இச்சையடக்கம், பதமை. 

Tem'per-a-tive, a. மட்டான, சர்ப்ப 
திற, குணப்படுறெ, 

Tem’ ல ம், Ss குணம்; தன்மை, தே 
சசதஉட்டணசமம். 

Tem'per-ed, a. சமப்படுத்தப்பட்ட, ௪ 
மநிலையான, வசப்பட்ட. 

Tem’ pest, 8. குறைக்காற்று, குழப்பக் 
காற்று, கொர்தளிப்பு, புசல், பிரசண் 
டமாருதம், பெருங்காற்று. 

Tem’pest-tost, s. க௬ுறையடியுண்ட, ௪ 
ண்டமாருதம்பட்ட. 

Tem-pest'u-ous, 4. புசலான, மும்முர 
மான, கொந்தளிப்பான. | 

to be, கெொரந்தளித்தல், iqarDeigipilia sd. | 

Tem-pest'u-ous-ly, adv. கொந்தளிப்பா 
ய், புசலாய், சண்ட மாருதமாய். | 

Tem-pest'u-ous-ness, 8. சொர்தளிப்பு, | 
பசல், மம்79ரம். I 

Tem’ ple, 5. தேவாலயம், கோவில், ஆல. 

யம், மாளிகை, சனகரம். 
of God, ஆவாசம், தேவாலயம். 
of the head, sன்னச்சுளி. 
of a weaver’s loom, விசைத்தடி, வி. 
சைக்கம்பு. 

Tem'po-ral, a. அநித்திய, 
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as not ecclesiastical, லெளகக, தேவ 
ஆழியத்தைச்சாராத. 

Tont-po-ralliiben as 2 லெளககப்பொ 
Tem'po-rals, ££ ரூள்கள், குருவி 

ன்வருமானங்கள். 
Tem'po-ral-ly, adv. இம்மைக்கடுத்ததா 

ய்; லெளகோசாரமாய். 
Tem'pe-ral-ty, s. லெளதீகப்பொருள், 

as possessions, குருவின்சேகரத்தார். 
Tem'po-ra-ry, &  அகித்தியமான, சொ 

ற்பகாலத்துக்குரிய. 
to be, நிலையில்லாதிருத்தல். 

‘Tem-po-ri-za'tiun, s. உலஇயலுக்கொப் 
UBL S05, தாமதிக்கை. 

Tem’ po-rize, v.n. உலக்யெலுக்கொப்ப 

நடத்தல், தாமதித்துடடத்தல்., 
to delay, தாமதித்தல், பின்போதெல். 

Tem'po-riz-er, s. உலஇயெலுக்கொப்ப௩ 
டப்பவன், சமயம்பார்ப்பவன். 

Tempt, v.a. சோதித்தல், அணாப்புதல், 
எய்த்தல், பரீட்சைபார்த்தல். 

Tempt'a-ble, a. பரீட்சை பார்க்கப்பட 
க்கூடிய, எய்க்கப்படக்கூடிய. 

Tempt-a'tion, s. சொதனை, எய்ப்பு. 

Tempt'er, s. சொதிக்றெவன், மடிப்புக் 

காரன், எத்தன், அணாப்பி, ஏமாற்று 
வோன், மயக்குவோன். 
in scripture, Jere, மயல். 

Tempt'ing-ly, adv. மருட்டாய், 
காய், எய்ப்பாய், சோதனையாய். 

Tempt'ress, s. சோதிப்பவள், எய்ப்ப 
வள், மருட்டெபவள்;, மயக்கி, 

Ten, a. பத்து, தசம். 
times, பத்துத்தரமும், பத்துமடங்கா 
ய்,பத்துமுறையாய்,பதின்மடங்காய். 

Ten'a-ble, a. எடுபடாத, தோல்விகொ 
டாத, உறுதியான, நிலையுள்ள, அழி 
க்கக்கூடாத, சாதிக்கத்தக்க. 

Te-na'cious, a. இறுக்கமான, இளகாத, 
கைவிடாத, பிடிவாதமான, பிசுனத் 
அவமான, உலோபமான. 
persons, கற்கசக்காரர், சக்கெனவுகா 

. ரர், வன்னெஞ்சர், பிடிவாதக்காரர். 
as sticky, பிசுபிசப்புள்ள. 
to be tenacious, sற்sசம்பண்ணுதல், 
பிடிவாதமாய்நடத்தல்,பிசனமாய்ஈட 
த்தல், உலோபித்தல். 
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of one’s own dignity, sகணிசம்பார்த் 
SO, குலமேன்மைசாதித்தல். 

Te-na’cious-ly, adv. J௭eவாதமாய், பி 
சுனமாய், உலேரபமாய். 

Te-na’cious-ness, } பிசனத்தனம், பிடி 
Te-nac'i-ty, & (ம் கற்கசம், வி 
Ten'a-cy, டாப்பிடி, சாதனை, 

சாதிப்பு, கடினம். 
Ten'an-cy, & QHEGEGOW GES, 

செய்கைக்குவாங்கியிருக்கை. 
Tenant, s. கொடைக்கூவிக் இருக்றெவெ 

ன், செய்கைக்காரன், ஒதுக்குக்குடி, 

இரவற்குடி, வாரக்குடி. 
Tenant, ». a. ஒதுக்குக்குடியிறுத்தல். 

Ten'ant-a-ble,a.கொடைக்கூலிக்கான, 
வாடகைக்குக்கொடுக்கத்தக்க. 

Ten'ant-less, a. க யில்லாத, வாடகை 
யில்லாத, வதிதான, நிர்மானுஷிய. 

Ten'ant-ry, s. கொடைக்கூலிக்காரர்கூ 
ட்டம், வாடகைக்காரர், ஒதுக்குக்கு 
டியானவர், இரவற்கு ஞர். 

Tend, ». a. snத்தல், விசாரித்தல், பேணு 
தல், பராமரித்தல், தாபரித்தல். 

Tend, v. n. ரேரிதெல், இடமாதல், சாய் 
தல், சார்தல். 
toward, சாய்தல், சார்தல், செல்லுத 
ல், ரேரிகெல், பார்த்தல். 

to be liable to, வநியாகுதல், இடனா 
யிருத்தல் ;செரிடுதல், உடம்தையாதல். 

Tend'en-cy, 8. ஏது, உரியது, சாய்வு, சா 
fly, சாய்மானம், ரேர், போக்கு, ரோ 
க்கு, உடந்தை. 

Tend'er, s. sகரப்பொன், மேய்ப்பன்,பா 
லனன், விசாரணைகாரன், பாதுகாவ 
லன். 

Tend’er, v. a. ஒப்புக்கொள்ளக்கேட்ட 
ல், கொடுத்தல், காட்டுதல், மீட்டெல். 
a draft, &c., £ட்டுக்கொடுத்தல்., சா 
தனங்கொடுத்தல் , உறுதிகொடுத்தல், 

Tend'er, a. இள்மையான,இள,ரொய்ய. 
age, இளமை, பாலியம், குழவு. 
eyes, கூச்சக்கண். 
feelings, உருக்கம், இரக்கம், தயை. 
regard, நேசம், பட்சம், னேகம், 
as delicate, நொய்ய, இளமையான, 
குழவான, சவலையான; மெல்லிய, 
as indulgent, இளக்கமான, இளக்கச 
ரமான, குழைவான. 
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to be tender, உருகுதல், Devan | 

ருத்தல், குழைதல். 
to be tender-eyed; . கூச்சச்கண்ணா 
தல, கண்கூசுதல். 

Ten'der-heirt’ed, a. இரக்கமுள்ள, ௨ 

ருக்கமுள்ள, மனவுருக்கமான,' இள 
நெஞ்சள்ள, நொய்ய. 
to become, உருகுதல், ன்ர்ில்திறல் ; 
இரங்குதல், தயைகொள்ளல். 

Ten'der-heart'ed-ness, s. மwனwச்கரிவு, ம 
னரொய்மை, மனவுருக்கம். 

Ten'der-ling, s. செல்வப்பிள்ளை. 
Ten'der-loin, s. பின்சந்திறைச்சி, 
Ten'der-ly, adv. உருக்கமாய், இரக்கமா 

ய், தயையாய், தழியாய். 
Ten'der-ness, s. இரச்கம், தயை, உருக் 

கம், தயாளம், 

as caution, எச்சரிப்பு, பேணுகை. 
Tend'ers, s. (pl.) ஒப்பந்தம், கேழ்வி. 
Ten'din-ous, a. sரம்புக்குரிய, ஈரம்புள் 

ள், நரம்புபோன்ற, தசைநாருள்ள. 
Ten'don; s. sரம்பு, தசைநார். 
Ten'dril, s. படர்கொடிகளின்கூந்தல், 

பல்வி, கொளுகொம்புபற்றுந்தும்பு. 
Te-né'bri-ous, இருட்ளெள, இரு 
Ten'e-brous, t ளான, திமிரமுள்ள. 
Ten-e-bros'i-ty, இருள், அந்தகார 
Ten’e-brous-ness, கம், திமிரம். 
Ten'e-ment, 5. SO, அசைவற்ற ஆதனம். 

inlaw, ஆஸ்தி, ஆதனம். 
Ten-e-ment'al, a. ஆஸ்திக்குரிய, நிலை 

மைக்குரிய, ஆதனத்துக்குரிய. 
Ten-e-ment/a-ry, a. வாடகைக்குவாங் 

கக்கூடிய. 

Te-nes'mus, s. வயிற்றுக்கடுப்பு, மூலக் 
கடுப்பு, வயிற்றுளைவு. 

Ten'et, s. கோட்பாடு, கைகோள். 
Ten'fold, a. பத்துமடங்கான. 
Ten’‘on, s. கமுந்து. 

dove-tailed, உடுக்கை, இடைசுருங் 

னது, தமருகம், தண்ணுமை. 
Ten'or, 5. நோக்கம், போக்கு, ஒழுங்கு, 

நடை, சரிதம், சாரித்திரம். 
of a letter, £ட்வொசகப்பொழிப்பு. 
in music, மச்திமநாதம். 

Tense, s. era, வேலை, காலை. 
future, வருங்காலம், எதிர்காலம். 
past, செல்காலம், இறந்தகாலம். 
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present, நிகழ்காலம், வர்த்தமானம். 
Tense'ness, 8. உரப்பு; முறைப்பு, முர 

ண், இறுச்கம், விறைப்பு. 
Tens'i-ble, a. ீட்டக்கூடிய. 

க்க 8. ் இறுக்கம், விசை, சுண்டு. 

of a muscle, பிடிப்பு, விறைப்பு. 
Tens'ive, a. இறுகக்கூடிய, முரணான, 

விறைத்த, விசையுள்ள. 
Tent, 5. கூடாரம், படக்குடில், படங் 

கு, படாம்லீடி, 
in surgery, sாரத்திரி. 

Tent, vin. கூட ரரத்திலிருத்தல். 
to probe, sரயங்களிற்றிரியிட்செசோ 
தித்தல். 

Ten’'ta-cle, பூச்சகளின்பரிசக்க 
Ten-tac'u-la, *" அ உணர்ச்சிதரும் 

அம்புகள்; சுவரணைக்கொழ்புகள். — 
Ten-ta'tion, 8. பரீட்சை, ய்ரிசொதனை. 
Tent'a-tive,a. பரிசதித்துப்பார்க்கிற. 
Tent'ed, a. கூடாரமிடப்பட்ட, கூடா 

ரம்விரிக்கப்பட்ட. 
Tent'er, பைவைவிறுக்கும் 
Tent'er-hook, st விசைக்கம்பின்கொ 

@7 SS). 

| Tent'er, v. a. ல்ல விக்கிக்கு 
தல், விசைக்கம்புனன்றல். 

Tenth, s. பத்திலொன்று, தசமபாகம். 
Tenth, a. பத்தாவதான, பத்தாம். 
Tenth'ly, adv. பத்தாவதாய். 
Te-ni'i-ty, s. கொய்மை, மென்மை, யி 
௫௮, சுகுமாரம். 

Ten'u-ous, 4. நொய்மையான, மிருது 
வான, மென்மையான. 

Tenure, s. ஆட்சி, பிடிப்பு, பற்று, பரா 
மரிப்பு, காணியாட் 8. 

Tep-e-fac'tion, s. அனலாக்குகை, சூடு 
படுத்துகை. 

Tep'e-fy, ». அனலாக்குதல், வெப்புக் 
காட்தெல், அனலாகுதல். 

Tep'id, a. செஞ்குடான, Pa Gener. 

Te PY, இளஞ்சுடு, 25468, Tep’id-ness, s. Piet need. 
Te'por, S 
Ter’ a-phim, 8. குலதெய்வம், மனைத்தெ 

ய்வம், ரெகதேவதை, 
Terce, s. அர்றஅபத்தெட்டெச்சேர்கொள் I 

ளுமோர்பீப்பா. | 
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Ter-e-bin'thine, a. ஏஓர்வகைத்தைலமு 
ள்ள. 

Ter’e-brate, v. a. தொளைத்தல், தமரிிெ 
தல், பீறச்செய்தல். 

Ter-e-bra‘tion, s. தொளைக்கை, தமரிி 
கை, பீறஅரிகை. 

Ter-gem’in-ous, 4. மும்மடங்கான, மு 
ம்மடியான. 

Ter’ gi-ver-sate, 0. ௩. கழுவுதல், கடத் 
அதல், மாறுபாடுசெய்தல். 

Ter-gi-ver-sa'tion, s. மாறுபாடு, போக் 

கு; பெயர்ச், திரிவு. 
Term, 8. ga Gar, எல்லை, முறை, தீரம், 
தடவை, கந்தாயம். 

a word, சொல், £ர், Er. 
in arithmetic, இராசி, 
to fix a term, தவணைகுறித்தல், 

Terms, (pl.) குழுஉக்குறிச்சொற் 
கள், ர்க் 
as condition of agreement, பொருத் 
தீம், ஒப்பந்தம். 
in algebra, உறுப்பு. 
in college, &c., தவணை, 
in grammar, இலக்கணமொழி, இல 
க்கணச்சொல். 

Term, v. a. பெயரிடுதல், பெயாதரித்தல். 
Ter'ma-gan-cy, s. முரண்டு, SIGH 

by, தஅகெகு, அடியாட்டம். 

Ter'ma-gant, s. தறுகுறும்பி. 
- Ter'ma-gant, a. தறுகுறும்புள்ள, சண் 

டைபிடிக்றெ, பொல்லாங்குள்ள. 
woman, ஆண்மாரி, கம்பலைமாரி, வி 
வாத£ீலி, சண்டைக்காரி, 

Ter’més, s. கறையான், Asm, செல். 
winged, ஈசெல். 

Term’in-a-ble, a. முடியக்கூடிய. 
Term’in-ate, v. a. முடித்தல், தீர்த்தல், 

எல்லைப்படுச்துதல், தொலைத்தல். 
Term'in-ate, v. n. முடிதல், தருதல். 
Term’in-a-ted, a. முடிக்த, முற்றின. 

verb, முற்றுவினை. 
Term-in-a'tion, 5. முடிவு, ஈறு; இறுதி, 

எல்லை, கடை, பரியந்தம், அந்தம். 
in grammar, விகுதி. 
as the act of finishing, முடிப்பு. 

Term-in-a'tion-al, a. முடிறெ, அந்தமு 
ள்ள, ஈறுள்ள, கடையான. 

Term’in-a-tive, 4. முடிக்கக்கூடிய. 
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Term-in-ol’o-gy, i சொற்பொருணூ 
Term~on-ol’o-gy, ‘ல். 
Ter'min-us, 8. எல்லை, அந்தம், முடிவு. 
Termite, s. (see Termes.) sறையான். 
Tern‘a-ry, 

Ter'ni- ர 5. மன்று, Bp. 
Ter’race, s. vAலுண்மேடை, பதனம், 

உப்பரிகை, மேற்றளம், பிராசாதபி 
ருஷ்டம், அரமியம். 
‘of a house, மேல்லீடு, மேன்மாடம், 
மெத்தைவிடு, நிலாமுற்றம். 
to have a terrace, நிலரமுற்றங்கட் 
Asa, அரமியயிடுதல். | 

Ter-ra’que-ous, a. sl லுறிலமுமுள்ள, 
பூமிக்கடுத்த, 
globe, நிலமுரீருமுள்ளபூமியுண்டை, 
meant பூகோளம். 

Ter-reen’, s. ஓர்பாத்திரம், 
Ter-réne!; t பூமிக்கடுத்த, பூகோள 
Ter're-ous, | § த்துக்கடுத்த, தரைக்கடு 

தீத, சகத்துக்கடுத்த. 
Ter-res'tri-al, a. பூமிக்கடுத்த, நிலத்துக் 

கடுத்த, லெள க. 
body, பூமிக்குரியசர ரம். 
globe, பூகோளம், புவனகோசம். 
equator, நிரக்கஷம், மேகலாரேகை. 
latitude, அட்சம், அக்ஷம். 

Ter-res'tri-al-ly, adv. பூமிக்குரியதாய். 
Ter-res'tri-ous, 4. பூமிக்குரிய, 
Ter'ri-ble, a. அச்சமுண்டாக்கத்தக்க, 

பயங்கரமான, நடுடுங்கத்தக்க, திடு 
க்கிடத்தக்க, கெடிமண்டத்தக்க; கெ 
டியுள்ள, திகில்கொடுக்றை, 

Ter'ri-ble-ness, 8. பயங்கரம், திடுக்கா 
ட்ட்ம, கெடி, அதிகதிகில். 

Ter’ ri-bly, adv. பயங்கரமாய், பலார்க் 
காரமாய், கெடியாய். 

Ter-rif'ic, a. அச்சமுண்டாக்கத்சக்க, 
பயப்படுத்தத்தக்க, இடெகிடப்பண் 
ணத்தக்க, கெடிமண்டுவிக்கத்தக்க. 

Ter'ri-fy, 0. a. பயப்படுத்துதல், இடுக்கி 
டப்பண்ணுதல், வெருட்தெல், பய 

முறத்துதல், கெடிக்கப்பண்ணுதல், 
இிடுக்கடெப்பண்ணுதல். 

Ter-ri-to'ri-al, a. தேசப்பிரிவுக்கடுத்த, 
திசைக்கடுத்த, இராச்யத்துக்கடுத்த. 

Ter'ri-to-ry, 8. தேசம், தேயம், இராச் 
சியம், சீமை, சீமைப்பற்று. 
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Terror, s. அச்சம், திகில், திகைப்பு, | 
திடுக்காட்டம், கெடி, பயங்கரம். 
to be terror-struck, இ௫ச்கி௫டுதல், தி 
கைத்தல், திகிலடைதல். 

Terse, a. ஒழுங்கான, நேற்றியான, செ 
மபாகமான, சுருக்கமான. 

Terse'ly, adv. ஒழுங்காய், செய்பாகமா 
ய், Frau, தெளிவாய், செப்பமாய். 

Terse'ness, 5. வrரசகவொழுங்கு, வாச 
கத்தெளிவு, வாசகப்பொழிப்பு. 

Ter'tian, s. முறைக்காய்சீசல், முறை 
மாறன்; (PGT AP DOOD FF IW. 

Ter'tian, a. முறைச்சுரத்துக்குரிய, 
Ter'tia-ry, 4. ன்றாம். 
Ter'tiate, v. a. ூன்றாமுறைசெய்தல், 

a gun, அப்பாக்கிபரிசோதித்தல். 
Tes'sel-ate, 0. a. சதுர்க்கோணமாக்குத 

ல், சதுக்கப்படுத்தல். 
Tes'sel-a-ted, 2 பலவன்னச்சதுூர்க 

Tes-se-ra'ic, °§ CanQcror, சதுரங்க 
மனையுள்ள, ஈநாற்கோணஅறையுள்ள. 

Test, s. சோதனை, பரீட்சை, பரிசோ 
தனை, பரிசோதனம். 
in chemistry, சோதனைமருர்து. 
on the touchstone, உரை, உரைப்பு, 
Em, தேய்மானம். 

Test, v. a. சோதித்தல், பரீட்சித்தல், ௨ 
ரைத்துப்பார்த்தல், தேய்த்தறிதல். 

Tes'ta, s. ஓ. 
Test'a-ble, a. மrரணசாதனவழியாற்கொ 

டுசக்கக்கூடிய. 
Tes-ta-ce-ol’o-gy, s. ஓளெளசெர்துக்க 

ளைப்பற்றியநூல். 
Tes-ta'ceous, a. ஓடுள்ள. 

Test'a-ment, 8. wvrணசாதனம், உடன் 
பிடிக்கை, ஏற்பாடு. 

Test-a-ment'a-ry, @. மrரணசாதனமான, 
உடன்படிக்கையான, எஏற்பாடான. 

Test-a-ment-a'tion, 8. மரணசாதனஞ 
செய்துகொடுக்கை. 

Test'ate, a. க் கல்லா. 
க்கிற, 

Test-a/tion, s. மரணசாதனங்கொடுக் 
GOS. 

Test-a/tor, s. மரணசாதனம்பண்ணுதி 
றவன். 

Test-a/trix, 3. மரணசாதனம்பண்ணின 
வள். 
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Tested, a. சோதித்த, பரீட்சைபண் 

ணின, அறிந்த, தேர்ந்த. 
Tes’ ter, & மேற்கட்டி, கூடாரம், பன் 

ஓங்கு, விதானம். 
Tes'ti-cle, s. Seu, அண்டம், விதை, 

Test-i-fi-ca'tion, s. சாட்சியிடுகை, அத் 
தாட் சிப்படுத்துகை. 

Test'i-fi-ca-tor, s. சrாட்கெயிடுவோன். 
Test'i-fi-er, s. சாட்சிக்காரன், சாட். 
Test'i-fy, v. a. சாட்சியிடுதல், சாட் 

கொடுத்தல், சத்தியம்பண்ணுதல். 
Test'i-ly, adv. வெடுவெடுப்பாய், மூர்க் 

கமாய், உக்கிரமாய். 
Test-i-mo/ni-al, 5. சாட்சிப்பத்திரம், ௪ 

பாரிசுப்பத்திரம். 
Test'i-mo-ny, 8. சாட்சி, அத்தாட்சி, தி 

ட்டாந்தம், பிரமாணம், பத்திரம், 
external, புறச்சாட் ௫. 
internal, அகச்சாட்ி, 
written, எுக்தவழிவாய்க்கண்ட். 
A, எழுத்துச்சாட்ி. 

Testicnene, 8. வெடுவெடுப்பு, eprés 
ம், உக்கிரம், குரூரம். 

Tes-tu-din’e-ous, a. ஆமையோடுபோ 
ன்ற, ஓடள்ள. 

Tes-tii'du, s. ஆமை, கூர்மம். 

for soldiers, பரிசை, கேடகம், 
Test'y, a. வெடுவெடுப்பான, தனக்கு 

ணமான, கோபமுள்ள. 
Tet'a-nus, 8. ஈர்ப்பு, இசிவு; வலி, 
Tete, s. பொய்மயிர், முடிமயிர். 
Tete'-a-tete’, adv. கொள்கையாய், சங் 

காத்தமாய், கூட்டமாய். 
Teth’er, s. தாமணி, தாம்பு. 
Teth’er, v. a. மேயச்கட்டுதெல். 
Tet'rad, 8. sான்கு, நாலு, சதுர். 
Tet'ra-gon, 8. சதுர்க்கோணம், நராற்கோ 

ணம், FSF gid. 
in astrology, சரகரோக்கு, கேந்திர 
ரோக்கு. 

Te-trag'on-al, a. சதுர்க்கோணமுள்ள. 
Te-tram'e-ter, s. srால்டிக்கவிதை, 
Te-tram’e-ter, a. sரலடிக்கவிதைக்கு — 

ரிய, ஈாற்£ர்க்கவிக்குரிய. | 
Tet-ra-pet’al-ous, a. srலிதமுள்ள. 
Té'trirch, s. sகrாற்பங்குதேசாதிபதி, 
Tet-ra-syl’la-ble, s. snae@seOener. 
Tet'ter, s. sரப்பன், சேமல். 
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Tew, 0.4. வேலைசெய்தல், இழுத்தல், 
அலைக்க மித்தல், தொல்லைபண்ணல். 

Text, 5. மகவுரைவாக்பியம், மூலவாக் 
கியம், ஆரம்பவாக்கியம். 
book, யொழிப்புரைப்புத்தகம், 

Text'-hand, s. பெரியெழுத்து. 
Textile, a. பின்னப்பட்ட, நெய்யப்ப 

ட்ட, ரெய்யப்படக்கூடிய, 
Tex-to'ri-al, நெசவுக்குரிய, 
Text'rine, “™ ‘ னலான. 
Text'u-a-ry, 4. Gகவுரைக்குரிய, முக 

வுரையிலடங்பிெய, பாயிரமுள்ள. 
Text'ure, s. நெசவு, பின்னல். 

of wood, cloth, &c., சாயல், இயல் 
பு; தன்மை, குணம், மாதிரி. 

Than, adv. பார்க்கிலும், பார்க்க, இல், 

பார்க்கில், காட்டிலும். 
this is more than that, அ௮தலOgுமிது 
அதிகம், அதற்கிதுமிச்சம். 

Thank, v. a. sன்நறிசெலுத்துதல், உப 
சாரஞ்சொல்லுதல், புகழுதல், MHS 
தல், அதிசொல்லுதல். 

Thank’ful, a. sன்றியான , நன்றியுள்ள. 
Thank’ful-ly, adv. sன்றியாய். 
Thank’ful-ness, s. sன்றியறிகை, ஈன்றி 

யுணர்வு, ஈன்றியுடைமை. 
Thank'less, a. sன்றியற்ற, நன்றிகெட் 

L., ஈன்றியமீனமான, ஈன்றிமறந்த. 
as not gaining thanks, sன்றிபெறொ 
த, ஈன்றியடையாத. 

Thank’less-ness, 8. sன்றியினம். 
Thanks, 8. (pl.) sன்றி, தோத்திரம். 
Thanks-giv’er, s. sன்நறிசெலுத்துவோ 

ன், அதிசெலுத்துவோன். 
Thanks-giv'-ing, s. தோத்திரஞ்செலுத் 
அகை, புகழ்ச்சகெறுகை. 
day of, தோத்திரப்பெருநாள். 

Thank'w6r-thy, a. ஈன்றிசெலுத்தப்பட 
த்சக்க, புகழய்பமத்தக்க. 

That, pro. HH HOG, ௮, அர்த. 

That, con. என்று, என. 

Thatch, s. வீடுவேயும்புல், வீடுவேயும் 
வைக்கோல். 

Thatch, v. a. லிவேய்தல். 
Thatch’er, s. வடுவேய்வொன். 
Thau'ma-tur-gy, 5. அதிசயசெய்கை. 
Thaw, 5. உருக்குகை, உருகுகை. 
Thaw, v. a. கரைத்தல், உருக்குதல். 
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Thaw, 1.1. உருகுதல், கரைதல், நீரா: 
தல், ீராளமாதல். 

The, art. அந்த, இந்த, உந்த, ௮, இ,௨. 
The'a-ter,  ¢ sழகம், அபிரயசாலை, 
Thé'a-tre, * § கநாட்கசாலை, மல்லகசா 

லை, அரங்கம், களரி. 
The-at'ric, gk நாடகவரங்கத்துக்க 
The-at'ric-al, a டுத்த, களரிக்குமிய. 

gesture, sைமெய்கரட்டு, பயில். 
representation, கூத்து, கூத்துவேஷம் 

The-at'ric-al-ly, adv. அபிநயத்துக்குரி 
யதாய், நாடகத்துக்கு பியெதாய். 

Thee, pro. உன்னை, நின்னை. 
Theft, s. களவு, திருட்டு, கரவடம், க 

ள்ளம், பட்டிமை. 
Their, pro. அவர்களுடைய, gous 

டைய. 
The’ism, 5. கட வுளொருவனுண்டென் 

னுங்கோட்பாடு, ஏகேச்சரவாதம் 
Thé'ist, 8. கட வுளொருவனுண்டென் 

அசாதிப்போன், ஏகேச்சரவாதி. 
The-ist'ic, ழ் ge 
The-ist'ic-al, ~ § மென்னுங்கோட்பா 

ட்டுக்குரிய, ஈச்சுரவாத(டள்ள. 
Them, pro. அவைகளை, அவர்களை. 
Théme, 8. sரரியம், மூலம், ரோக்கம், 

எண்ணம், பீடிகை. 
Them-selves', pro. தாங்களே, தங்களே, 
தம்மையே, தாங்கடாமே. 

Then, adv. அந்சேரம், அப்பொழுது, ௮ 
வ்வேளை, அச்சணம், அக்காலம், பி 
ன்னை, அப்படி, அப்படியிருக்க, ௮ 
தன்பின், பிற்பாடு. 

Thence, adv. அதினின்று, அங்டிருர்து, 
அததொடங்கி, அன்றதொடக்5, ஆ 
கையால், ஆதலால், அதனால். 
forth, அன்றுதொடக்கமாய். 
forward, அதுமுதலாய், அன்றுதொ 
ட்டு, அதுமுகனையாய். 

The-oc/ra-cy, s. தேவாதிபத்தியம், தே 
வாளரூகை, தேவரசாட் சி. 

The-o-crat’ic, me தேவாஞ்கைக்கட 
The-o-crat’ic-al, ae SS: 

The-od'o-lite, s. கிலஅளவைக்கடுத்தஆ 
யுதம், கோணமளக்குங்கருவி. 

The-og'o-ny, s. தெய்வஉற்பத்தி, 
The-o-l6'gi-an, s. வேதசாத்திரி, Case 

ப்பியாசி, வேதபாரகன். 
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The-o-log’ic, வேதசாத்திரத்துக்க 
The-o-log’ic-al, YS sei வேதத்துக்கு 

ரிய, வைதகத்துக்குரிய. 

The-o-log'ic-al-ly, adv. வேதசாத்திரமு 
றையாய், அளவைப் பிரமாணமாய். 

The-ol’o-gist, s. வேதாப்பியாதி, 
The-ol'o-gize, v. a. வேதசாத்திரமுறை 

. ப்படிசொல்லல். 
The-ol’o-gy, s. வேதசாத்திரம். 

natural, பிரபஞ்சநூல், பதார்த்தநூல். 
revealed, uைதிகறூல் , வேதம். 
of a sect, சமயகோட்பாடு, சமயசா 
த்திரம், சமயாசாரம். 

Thé'o-rem, s. குத்திரம், அருவம். 
in mathematics, Aியரயபிரதனம், 

The-o-re-mat’ic, நியாயபிரசின, 
The-o-re-mat’ic-al, a. யரயமாத்திர. 
The-o-ret'ic, குத்திரத்துக்கடுத்த, 

a. 
The-o-ret'ic-al, pene 
Thé'o-rist, சுத்திரங்கட் கிறவ 
Thé'o-riz-er, » en மனோரதியன். 
Thé’o-rize, v.n. உத்தேசத்தல், யோசித் 

தல், மனோரதியம்பண்ணல். 
Thé'o-ry, 5. துணிவு, எண்ணம, கோட் 

பாடு, நூல், மனோராச்சியம், மனோர 
| இம்! அபிப்பிராயம். 

The-o-soph’ic, a. யோகசித்தியுள்ள. 
The-o-soph’ic-al, 
The-os'o-phy, s. யோகசித்தி, யோகா 

னுபவம், யோகாஞ்கை. 
Ther-a-pei'tic, a. யதார்த்தசாரத்துக்கடு 

தீத, வஸ்துதத்துவத்துக்கடுத்த. 
Ther-a-ped’ tics, 8. பதார்த்தசாரதூல. 

There, adv. அங்கு; அவ்விடம், ௮ங்ங 
னம், ஆங்கு. 

There-a-bout', adv. அவ்விடங்களில், 
அங்கனமாய், கிட்டத்தட்ட. 

There-aft'er, adv. அந்தப்பிரகாரமாக, 

அதுபோல, க் போல் வதனம் 

அதற்குப் பிற்பாடு, 
There-at', adv. அந்தவிடத்தில், அல்; 

அதின்பேரில். | 
There-by’, adv. அதினால், அதைக்கொ 

ண்டு, அதால், அதுமூலமாய். 

There-'fore, adv. ஆகையால், ஆதலால், 
அப்படியிருப்பதினால். . 

There-from’, adv. அதினின்று; அதி 
னால். 
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There-in’, d அந்தவிடத்தில், ௮ 
There-into’, “°° : துசமயத்தில், அது 

காரியத்தில், அதில், அதற்குள். 
There-of', adv. இதைப்பற்றி, அதைப் 

பற்றி, அதிலிருந்து, அதனுடன். 
There-on'; adv. அதன்பேரில், இதன் 

பேரில், அதன்மேல். 

There-out’, adv. அதிலிருந்து, அதைவி 
ட்டு, அதினின்று. 

There-to', adv. அதற்கு, அத்துடன். 
There-un'der, adv. அதின் £ழ். 
There-up-on’, adv. அதன்பேரால், உட 

னே, அதனால். 

There-with’, adv. அத்துடன், இத்துடன். 
The'ri-ac, s.sSஞசுக்குமாற்று. 

The’ri-ac, ல் ம் வைத் 
The-ri'ac-al, ‘தியத்துக்குரிய 

Thermal, a. ௮னலான, குளெள. 
Ther-mom’e-ter, s. உட்டண£தளங் 

காட்டுங்கருவி, £ீசளஉட்டணப்பிர 
மாணிகை. 

Ther-mo-met’ric-al, a. உட்டணீதள 
ங்காட்டுநிற, உட்டணச£தளம்பிரமா 
ணிக்றெ, 

These, pro. இவர்கள், இவை, இவை 
கள், இதுகள். 

Thé'sis, 8. காரியம், கோட்பாடு, காரிய 
மூலம், தாட்டாந்தரம். 

Thet'ic-al, a. இட்கெ்கொண்ட, வைத் 
அக்கொண்ட. 

Thé'ur-gy, 5. அற்புதசத்தி, தேவதத்து 
வம், கட்டாட்டு, 

They, pro. அவர்கள், தாம், தாங்கள், ௮ 
வை, அவைகள். 

Thick, s. பருப்பம், கனப்பு. 
Thick, a. சனமான, பருமையுள்ள,பொ 

விவுள்ள, தடிப்புள்ள, தடித்த . 
cloth, உரப்பரானபுடைவை, பருக்க 

ன்புடைவை, கடுத்தமானபுடைவை. 
darkness, காரிருள், கனவிருள்; பே 
ரிருள், அக்தகாரம். 

lips, பருத்தஉதடு, தடித்தஅதரம். 
paper, உரத்தகடதோசி , தடித்தகடுதாசி, 
பருக்கன்தாள். 

trees, செறிவு, அடர்த்தி, ரெருச்சம். 
Voice, sனத்தகுரல், மந்தநாதம். 
as dull, மந்தமான, தூக்கமான. 
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to be thick as foliage, hair, &¢., ச 
றிதல், சடையாதல், அடர்கல், களை 

தீதல், அடர்க்திருத்தல். 
Thick, adv. தடிப்பாய், கருக் eco, 

அடர்த்தியாய்) கனமாய். 
_ Thick’en, v. a. இறுக்கமாக்குதல், தடிப் | 

டாக்குதவ், உரப்பாக்குதல், கடுத்தமா 
க்கல், கனப்பாக்கல்., 

 Thick’en, v..n. உறைதல், தடித்தல், ப 
ருத்தல், கனத்தல், பாரித்தல், Onaga 

குதல், வளைத்தல், 9 HV.» 
_ Thick’et, s. sாQ, வனம், சோலை தோ 
ட் 

Thick’ ly; i க க்த்கொல் usage 
மாய், இறுக்கமாய், ைப்பாய். 

_ Thick'ness seer, பருமை, தடிப்பு; 
உரம், ரெருக்கம், செறிவு, அடர்த்தி. 

 Thick'set,; a செருக்கமான,' குலத்துப் 

பருத்த; அடர்த்தியான. 
Thick'skin, மகதம், மந்தன், திமிர 

 Thick'skull, * § ore 
Thick’skull-ed, a. ந்ஞ்துமுமின்ளு பேதை 

மையுள்ள, தியிர்ப்புள்ள. . 
Thief, s. கள்ளன், திருடன், சோரன், 

குறைக்காரன், பட்டிதன்.. | 
Thiéve, v. a. sளவுசெய்தல்,' சோரஞ் 

செய்தல், இருடுதல், குறையாடுதல், 
 கொள்ளையிடெல். 

_ Thiév’er-y, s. களவு, கள்ளம், சோரம், 
திருட்டு, பட்டிமை. 

_ Thiév'ish, a. கள்ளத்தனமுள்ள, சோர 
_-« க்குணமுள்ள, Age டுக்குணமுள்ள. 
_ Thiéwish-ly, adv. னும் தி 
 ருட்டதெதனமாய்) பட்டிமையாய். 
_ Thiév'ish-ness, s. கள்ளம்; என்னல 

ம், கரவு; திருட்கெகுணம். | 
Thigh; s. தொடை, குறங்கு, வாமம். 
Thill, s. ஏர்க்கால். 
Thimble, s. விரற்புட்டில், shan 

 லனி, விரலுறை, . 
Thin, v: a. ஜதாக்கல், செருக்கமத்றதா 
660, மெல்விதாக்கல். 
Thin, a. மென்மையான,  சள்ளலான, 
pe நொய்தான, சீவலா 
ன, ஐதான, மெல்லிய. 
person, ஒஞ்சட்டையன், சுள்ளலன், 
ஒல்லியன் , மெவிந்தோன் ,வற்றலன். 
to grow thin, மெலிதல், இடைதல். 
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Thin, adv. sae, ஒஞ்சட்டையாய், 
மெல்லிசாய். 

Thine, pro. உன்னுடைய, உனது; நி 
னது, உன். 

Thing, ௧“ பொருள், வஸ்து, பண்டம், 
பதார்த்தம், உடைமை. 
affair, காரியம், அலுவல், கவ்வை. 

Think, v. @, நினைத்தல், எண்ணுதல், ௧ 
ருஅதல், உணர்தல், உன்னுதல். 
to counsel, ஆலேரசித்தல், உத்தேி 
த்தல், யோசித்தல். 

Think’er, s. (3 oxr & & man abr, ae 
மவன், CunAE@maer. . 

Think‘ing, Se ear oy, எண்ணம், நிண 
ய்பு, இந்தனை, யோசனை. 

Thin'ly, adv. ஐதாய், Gael, மெல்லி 
சாய், மென்மையாய். | 

Thin'ness, s. ‘ரகொய்மை, ஐஅ, மென் 
மை, ல்க 

Third, a. மூன்றாம், மூன்றாவதான. 
a.third, மூன்திலொன்ற, Aiding. 

Thirdly, adv. மூன்றாவதாய். | 
Thirds, s. (pl. ) மூன்றிலொருபங்கு. 
Thirst, whe et தாகம், தவ 
Thirst’ness, *” ‘ னம். 

for any thingy sfc; அவா, ஆவல். 
for knowledge, கல்வித்தகாட. கல்வி 
வாஞ்சை, கலாவிருப்பு. ' 

Thirst, ». ௭ விடாய்த்தல், 'தாகமெடுத்த 
ல், தாதித்தல்,; அவாக்கொள்ளல். 

fora thing. தவித்தல், ஆரித்தல். 
Thirst'y, a. விடாயுள்ள, தாகறுள்ள, த 

விப்புள்ள, அவாவுள்ள. 
Thir'teen,s. பதின்மூன்று, திரயோதசம். 
Thir'teenth, a. oSe /ன்மூன்றாம். 
Thir'ti-eth, a. முப்பதாம். i 
Thir'ty, 5 முப்பது, முப்பான், முப்ப 

SoS). 

This, pros இது, இந்த, இ. 
This'tle, s. குருக்குத்தி, முள்ளி, நெரி 

' ஞ்சில். 
This'tly, a முள்ளுள்ள, கடுவுள்ள. 

Thith’er, ae அங்கே, அவ்வி 
Thith'er-ward, டத்தில்!!! ப 

Thong, s. வார், வள், விச. 
braided, வரர்க்கயிறு, சவுக்கு, கசை. 

Tho-rac'ic, a. மரர்புக்குரிய. | 
Tho'ral, a. படுக்கைக்குரிய 

F5t 
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Thorax, 5. கெஞ்ச, மார்பு, Piel மா 
ர்யெறும்யு! 

Thorn,.s. முன், ௧, 

apple, ஊமத்தை. 
tree, முண்மரம், முண்டகம், முள் 
ofl, முளரி, கண்ட. 

Thorn’y; 4. முள்ளுள்ள. 

Thor’ough, a. தீர்க்கமான, க்ப் 
ருத்தமான, திட்டமான, 
learning, தீர்ர்தசுல்வி,க௫டற்றகல்வி. 
scholar, நிபுணன். 
villian, தர்ந்தகள்ளன், பகல்கள் 
to become thorough, பூரணமராதல், 

'இருக்துதல், தேறுதல், தெளிதல்.।।। 
Thor'ough-fare,.s, ல்ச் 

ழிப்பாதை, GL மாடும்பாதை.! 
Thor'ough-go-ing; a. திறமான, 
Thor'ough-ly, adv. தர்க்கமாய்; Bo, தீர் 

மானமாய், (Lp D (opie > 
Thor'ough-pAe-ed, a. எடுத்ததைநிறை 

வேற்றுதிற, எடுத்ததைமுடிக்றெ. 
Thor'ough-sped, a. Aத்தியான , பூரண 

ம்பெற்ற, இருத்தியடைந்த. 
Thou, pros 6, கீர், நீங்கள். 
Though, adv. ஆதலும், இருந்தும். 
Thought, 3. நினைவு, எண்ணம், கருத் 

அ, ஆலோசனை, யோசனை எந்தனை. 
as secret thoughts, அபிப்பிராயம்; 
உள்ளெண்ணம், உட்கருத்து. 

Thought ful;a, அவதானமுள்ள, நினை 
ப்புள்ள, கருத்துள்ள ;யோசனையுள்ள, 
கவனமுள்ள, சிந்தனையுள்ள . 

Thought’ful-ly, adv. gniaedsicinkn, # 
ந்தனையாய், யோசனையாய்.। 

Thought ful-ness;'s. அவதானம்; ' fer 
ப்பு; கருத்து; சிந்தனை. ப 

Thought'less, a. நினைப்பில்லாத, யோ 

சனையில்லாத, கருத்தற்ற. 
as dull, மந்தமான, சுறுசுறுப்பற்ற, | 

Thought'less-ly,. adv. நேர்ந்தபடி, எழு 
ந்தபடி, நினையாமல், யோசனையின்றி. 

Thought'lessness,. 8 நினையாமை, “Gt 
ண்ணாமை, யோசயொமை, பராக்கு. 

Thou'sand, s. ஆயிரம், சகத்திரம், (1 
Thou'sandth, ae ஆயிரத்து, TT 

part, ஆயிரத்திலொன்னுட ஸா 
Thrall, s. .அடன்மட। Penns! சிறைத்த 

னம், தா அனிப்டம், dT 
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Thrall dom, s. + SERB சிறை 
'யிருப்பு,; தாகம். 

Thrash, 9. a. யெொரடித்தல், ' odes 

தல், BHI SEV. tual’ 
to beat, Quagwagsse. 

Thrash'ing, s+ யேரரடி, G&G LOD. 
Thrash’ ing-floor, s.. கட்டுக்களம், கதி 

ரீக்களம், தானியக்களம்.' 
Thra-son’ic-al, a. லீம்புயேசுதறெ, பெரு 
மைபராட்டுறெ. 

Thra-son’ ic-al-ly, adv. கல் Rew 
மையரய், வீறாப்பாய். 9 

Thread, 3. தூல், இழை, தீந்து. 
bare, சிலும்பல், நசிவு; sora, தே 
Wa}, உரைவு, சிம்பு. sD 
a ball of, துற்பந்து, தூற்றி, : 
a skein of, arpeipe | 
of a discourse, பிரசங்கஒழுங்குஃ  ' 
of a screw, wil. 

Thread, va. ப ்கிகல்திராலகைலி சம்ம 
to pass in a narrow way, செல்லல், 
இடுிக்கவழியாய்ச்செல்லல், ' '! 

Thread’y, a. தூல்போன்ற , மெல்லிய. 
Threat, 8. பய முறுத்துகை, அச்சுறுத்த 

கை, உறுக்குகை, வெருட்டுகை. 
Threat’en, v. a. பயமுறுத்துதல், 2 Ws 

குதல், அச்சுறுத்தல், 
Threat’en-er, s. பயமுறுத்தவோன்,வெ 

ருட்டவோன்.. 
Threat’en-ing, s. பயப்படுத்துகை, பய 

முறத்துகைஏ வெருட்டுகை. 
Three, s. மூன்று; திறி, திறயம். 

of, to, or for each, மும்மூன்று. 

fold, மும்மடங்கான, திரிமடங்கான, 
மும்மடியான. eont-clei void I 

quarters, முக்கால், நாலில்மூன்று. 
as அறுபது, மூவிறாபது; தழ 
சதி. 

times; மன்றுதரம், கு்ன்றுமற்ஸ்ற!!! 

Thresh, v. a. (see Thrash.) குடுமிதித் 

தல், போரடித்தல், கதிரடி த்தல்!!! | 
Thresher, 8. குமிதிப்போன், யோர 
ய்போன்,கதிரடிப்போன்.! ப! 

Thresh’ing, s. குடுமிஇக்கை. — 
floor, குட்கெகளம், கதிர்க்களம்” 

Thresh’old, வ ராதி | 
வாயில், 'ஒழ்வாயிற்ப். ல்ல 
Thrice; s. மும்முறை; omni 
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Thrit, sf பெருக்கம், பொலிவு, 
Trift'i-ness, செழிப்பு, ais Gay; 

வாழ்வு, விருத்தி, 
Thrift'i-ly, ado. செழிப்பாய். 
Thrift'less; a. செழிப்பற்ற, த்த, 

வாடின, விருச்தியற்ற 
Thrifty, &  உழைப்புள்ள, 

ன, கட்மெட்டான. 

Thrill, s. (see Drill.) sQத்தஹுரி. 
of horror, ¢ic., இகல், நெஞ்ரிடி. 

Thrill, v. a. (see Drill.) தொளைத்தல் , த 
மரிடதல், அவார்மறுத்தல். 

Thrive, 0. 2. செழித்தல், So 
ண்டாகுதல், மதர்த்தல்.. 

செ திப்ப {r 

as families, க ஓதழைத்தல், த் 
தல், தலைப்பதெல். 

as vegetables, உண்டாகுதல், செழி 
தீதல், பலித்தல், பொலிதல். 
by industry, வர்த்தித்தல், alas ue 
தல், பெருகுதல். 

Thriv'er, s. வர்த்திப்போன், eine ee | 
போன், விருத்தியாளன்.: | 

Thriving, 4. உழைப்புள்ள; பசுமை 
யான, . செழிப்பான, திழைவான, + 
ம்பாதிக்கிற, விருத்திக்கிற. 
person, உழைப்புக்காரன்) தேட்டக் 
காரன், சம்பாத்தியன். 

Throat, s. தொண்டை; கண்டநாளம், 

மிடறு, குரல்வளை . 

Throb, உ. ௩. அடித்தல், இடித்தல், பத 
அதல், மனங்கொதித்தல். | 
as boils, கெதித்தல், சுண்கெல், வி 

a FSO. | i 
as the head, தலையிடித்தல், தலைகோ 
தல், தீலைவலித்தல். 
as the heart, வ ்க்தற்தும் க்கல். 

Throb, .. அடிப்பு, இடிப்பு, கொ 

Throb'bing, ல விறுவிறுப்பு; 
சோ, வலிப்பு; எரிவு 9 
of the head, தலையிடி, தலைகோ, தலை 

வலி, தலைக்குத்துஃ ல 
of the heart through fear, செஞ்ச, 

1914 

 Throe/'s. கொ, ரோக்காடு) அம்பரயம். 
in childbirth, Sirsa Cais ter, பிரகு 
தவேதனை, வயாலவருத்தம்ட 01001 

Thrde,.v. a. றொய்படுதல்,* நெொவடை | : 
தல், கருமாமிப்பதல்,-2௦॥-100!' 1௦77 
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Throne, 5. சிங்காசனம், பத்திராசனம், 
இராசாசனம், மீதாசனம்! | 
as sovereign power, சர்த்ததத்துவம்; 
கர்த்தவ்வியம், ஆளுகை. 

Throne, v. a. இராசாபிஷேகஞ்செய்த 
ல், இரீடஞ்சுட்தெல். 

Throng,sசனநெருக்கம்,சனக்கூப்டம். 
Throng, ». a. ரெருக்குதல் , இடுக்குதல் , 

சங்கட LUGS SO, மொய்த்தல்.! © 
Throt'tle, s. குரல்வளை, மிடறு. 
Throt'tle, 2. a. sமுத்துத்திருகுதல், தொ 

ண்டைநெரித்தல், குரல்வளைரெரித் 

தல், கழுத்தைஇறுக்குதல் i 
Through, prep. ga, ஆன, கொண்டு, 
Through, adv. ஊடே ; உருவ, பீற; உள் 

ளே, ஊடாக, முற்றும். | 
to carry through, சற்றுத் 
sO, முடிவுகாணல். 
to go through, த்தல். 

Thréugh-out’, adv. முழுதும், எகத்துக் 

கு; சமஸ்தஇடமும். 
Throw, s. எறி; உச்ச, வீச்சு. 

of dice, உருட்டி 

a stones throw, sகல்லெறிதுூரம். | 

Throw, v. a. எறிதல், எற்றுதல். 

about, தூற்றுதல், தூவுதல்; சிந்துதல். 
back, as a bent tree, Wes, எகுதல், 
விசைச்தல், நிமிர்தல். 
dice, கவறுருட்தெல்.। பாச் சிக்கை 
போடுதல், தாயக்கட்டை எறிதல். 
down, போடுதல், எறிதல், வீசுதல். 
earth, grain, &c., கொட்டதெல், பெ 
ய்தல், சொரிதல். 
in, உட்பாய்ச்சுதல்) Cun@sea, செ 

லத்துதல், பகுத்தல். 
in wrestling, ழ்த்துகல். 
or cast ‘ony சாட்டெதெல், ஏற்றுதல்; ட 

மத்துதல், சார்த்துதல். 
out or off, சள்ளரூதல, எறிக்துவி தெவ், 
சழற்றுதல், நீக்கல். 
stones; sல்லெறிதல், qi 
up water, as withthe hand, ஏற்றுதல். 
up; மேலெறிதல், எற்றுதல் , wnt 
தல்; எழுப்புதல். 

out ears of corn,’ திங்க கதா, கதிர 
MEN) கிர்கக்குதல். 
out water; de», ஊற்றுதல், சரித 
ல், நீர்பாய்தலி 
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out branches, @raI@se. 01 
Throw’er, s. எறிறெவன். 
Thrum, s. குறைப்பா, ரெய்துவிட்டபா, 

பாவின்விடுதலைப்பு. 
at the beginning, முகதலை, 
at the end, சமைதலை.” 

Thrum, v. a. ல்க இழைத்தல், யி 

OT BEV. 
Thrum, 1.௩. இசைக்கருவியியக்குதல், த 

ந்திரிமிட்டல், தம்புறாவிற்சுண்டுதல். 
Thrum'ming, 8. லணைவாசிக்கை, யாழ் 

மீட்கை, நரப்புக்கருவியியக்கல். 
Thrush, s. ஒருகுருவி., 

‘the disease, வாய்க்திரந்தி 
Thrust, s. தீள்ளு,குற்று;தாக்கு,பாய்ச்சு. 
Thrust, v. a. தீள்சூதல், குற்றுதல், தாக் 

குதல், பாய்ச்சுதல். 
with a sharp instrument, செலுத்துத 

ல், பாய்ச்சதல், குற்றுதல். 
Mhjgetter 8. பாய்ச்சுவோன், 

வோன், தைக்கச்செய்வோன். 
Thumb, கைப்பெருவிரல், அங்கு 
Thum, 8.4 ட்டம், 
Thumb,v.a. கை வக்ங்ைனல்ற ம. 

Thump, 5. குத்து, அடி, மொத்து, அறை. 
Thump, v. a. குத்துதல், மொத்துதல். 

reiteratively, மrரறிமாறிமோதல், ~ 
Thump’er, 8. குத்துறெவென், அடிக்றெ 

வன், மோதுதிறவன். 
as club, பொல்லு, தண்டு. 

Thump’ing, s. மொதுகை, மொத்து, ௮ 
றை, உலக்கையடி. 

Thun’der, s. முழக்கம், 
Thun'der, v. முமங்குதல். 
Thun'der-bolt, s. Qa Cum, eases 
Thun'der-clap, s. இடி முழக்கம். 
Thun'der-er, s. முpங்குவோன். ° 
Thun'der-ing, s. இடிமுழக்கம். 
Thun'der-ous, a. முழக்கமுண்டாக்கு 

றெ, முழங்குறெ,. | 
Thun'der-show-er, 5. முழ்க்கமும்மழை 

யும், இடியும்மழையும். | 
Thun'der-storm, s. முyழக்கமும்புயலும். 
Thun’der-strike, v. இ।ரய௰ிடித்தல். 
Thun’der-struck, a. ஏக்கமான, திடுக் 

காட்டமுள்ள, ஏங்க, IOSD. 
to be thunder-struck aaiG@so;9ane 

திதல், பிரமித்தல், கெடித்தல். 
876 
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Thu-rif’er-ous, a. தூபங்காட்டுதிற, 
Thurs'day,s. SwrpésG paw, emairsw 
Thus, adv. இப்படியே, ன்? 

இவ்வண்ணமாய். 

thus far, Bbw Aw, சான் 
Thwack, 8. சாட்டையடி, ." 
Thwack, v. a. சrரட்டையாலடித்தல்! | 
Thwart, v.a. குறுக்கேதடுத்தல்; GME 

கேமறித்தல், விக்கனஞ்செய்தல்.' 
& design, கலைத்தல், அபதச்தமாக்கல். 
to be thwarted in a plan, எண்ணங் 

குலைதல், தவறுதல், அபத்தமாதல். 
Thwart, a. குறுக்கான, தடையான. 
Thwart, ad..குறுக்காய், விக்கினமாரய். 
Thwart'ing, s. இடற, குதுக்கிடுகை, த 

O44, இடையூறு, விரோதம். > 
Thwart'ness, 8. மாறுபாடு, (ரண்டு; அ 
மைபாமை, விக்தினம். 

Thy, 4. உன்னுடைய, உனத. 
Thyme, s. சமுத்திராப்பூண்டு.. 
Thy'my, a. சமுத்திராப்பூண்டுநிறைந்த. 
Thy-self’, s. fீதானே, உன்னைத்தானே, 

நீயே, உன்னையே. 
Thar, 8. தலைப்பாகை, குல்லா. 
Tib'i-al, a. கமுதிரையெலம்பு க்கடுத்த. 
Tick, 8, கைகடன், காணயக்கடன். 

the insect, உண்ணி, 
sheep tick, Pe 
wood tick, சருகுண்ணி, 
skin tick, தோலுண்ணி. 
of a hed, மெத்தையினுறை. . 
as credit, sம்பிக்கை. 

Tick, v. தட்டுதல், ிச்குத்திக்செனல், 
to trust, ஈம்புதல், 

Tick'et, s. துண்டு, சீட்டு, த்வத், 
கைச்சார்த்து, வெகுமதிச்சீட்டு. '' 

ina lottery, | தாயச்சீட்6, operas 
ட்டு; ஒட்டச்சீட்டு । i 

Tick'le, v. a. nen eS துக்கி | 
ட்பாய்ச்சுதல். © GR SAPD 

Tick’le, ».n. கூசுதல், கூச்சப்படுதல், 
இளுகிளென்றசிரித்தல். 

Tick'ler, s. பதAிடிக்காரன்; கூச்சம்பண் 
ணுறெவன், அக்கிட்பாய்ச்சுறெவன். 

Tickling, s. கூச்சப்படுத்துகை. 
Tick'lish, a. கூச்சமுள்ள. * 

‘tottering, தீள்ளாடுரறெ, அசை. 
Tick’lish-ness, s. கூச்சம், | 
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Tid, a. மெல்விய, ரொய்ய,ரேற்றியான. 
Tid'bit, s. இத்திப்புள்ளது, மதுரித்தது. 
Tide, s. ஏற்றம், வற்றம். 

ebb, நீர்வற்றம், வற்று. . 
flow, 7500, மீரேற்றம்,ஈீர்ப்பெருக்கு. 

gate, மதகு, சலதாரை. 

Waiter, த்தா சாவ ற்காக அ 

றைமுகங்காப்போன். 
Tide, v. a. சீர்ப்பெருக்ில்தோணியோ 

ட்டெதெல். 

TY di-ly, adv. அப்புரவாய், பலித்திரமா 
Wy சுத்தமாய், சுசியாய். 

Ti'di-ness, 8, பவித்திரம், சிறப்பு, அல 
ங்காரம், £ர், சுத்தம். 

Tidings, s. (pl.) சங்கதி, விசேஷம், 
செய்தி, விருத்தார்தம், கம், 
சமாசாரம், புதினங்கள். ' 

Tidy, a. காலபோகமான, . தற்சமயமா 
ன, தற்காலசம்பவமான. 
as neat, பலித்திரமான, £ருள்ள. 

Tie, s. கட்டு, களை, பாசம், பந்தம், பிணை. 
of hair, கடிமி, முடிச்சு. 
of friendship, நேசபந்தம்.. 

Tie, v. a. கட்டதெல், முடித்தல்; பந்தித் 
தல், இசைத்தல், தொடுத்தல். 

a man’s hair in a knot, God Epes 
தல், மயிர்கட்தெல், 
on ௨ harm, காப்புக்கட்தெல், இரட் 
சாபந்தனந்தரித்தல், கெவிகெட்தெல், 
இழைகட்டுதல். | 
up a pack, &c., Qொதிகட்டெல், 

Tier, s. 9946, நிரை, ஒழுங்கு, பத் 
தி, வரிசை, பந்தி, 

Tiff, s. வெடுவெடுப்பு | 
Tiffin,.s. Aற்றுண்டி, சிற்றுணவு, இ 

டைப்போசனம். 
i'ger, 8. yal, வேங்கை. 
young, புவிக்குட்டி, கன்டம், 

Ti‘ger-ish, a. புவிக்குணமுள்ள,, புவி 
போன்ற, கொடுமையுள்ள. 

Tight, a. இறுக்கமான, நெருக்கமான. 
Tight’en, v. a. இறுக்குதல், விரித்தல், 

நெருக்குதல், பந்தித்தல். 
Tight’en-ed, a. இறுக்னெ, செயின்! 
Tightly, adv. இறுக்கமாய், நெருக்கமா 

ய்; அழுத்தமாய், பந்தமாய். 
Tight'ness, 8. இறுக்கம், நெருக்கம், ௮ 

ழுத்தம், பந்தம். 
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as stinginess, பிசுனம், லோபம், ஓறு 
ப்பு, Sts meni. 

i'gress, 5. Quewyal, nna Seay) 
லிப் பிணவு. 

Ti'grish, a. புலிபோன்ற, ah deepberdiB 
ள்ள, கெடுமையுள்ள. 

Tike, s. sாட்டான், அனப்பியா௫. 
Tile, s. ஓடு, வீவேயோடு, 

flat, தட்டோடு, தளவரிசைக்கல். 
Tile, v..-a. ஓடபோததெல், ஓட்டால்வே 

ய்தல், ஒட்டால்மூடல். 
Til'er, s. ஓடுவேய்திறவன், ஒடுகூடுதிற 

வன், வேய்தற்காரன். 
Tiling, s. ஓடவேய்கை, 
Till, s. star, புல். 
ofa desk, &c., sள்ளறை, 

Till, v. a. கமஞ்செய்தல், செய்கை பண் 

ணுதல், நிலம்பண்படுத்தல். 
Till, adv. மட்டும், அளவும், வரைக்கும். 

_ to-day, இன்றளவும், இன்றுவரைக் 
கும், இற்றைவரைக்கும். 

Till'a-ble, a. செய்கைபண்ணத்தக்க, ப 
யிரிடத்தக்க, ருஷிசெய்யத்தக்க. 

Till'age, s. உழவுதொழில், கமத்தொழி 
ல், நிலச்செய்கை, வேளாண்மை. 

Tiller, s. பயிரிடகிறவன், பண்படுத்து 
திறவன், வேளாளன். 
as young shoots, கொரு, மட்டம். 
as lever, சக்கான் பிடி. 

as till, கள்ளறை. 
Tilt, s. கூடாரம், மேற்கட்டி. 

a large hammer, சம்மட்டி. 
in military exercise, ம்பம். 
a thrust, குற்று, பாய்ச்சுகை. 
as inclination, ஒருச்சரிப்பு. 

Tilt, ». a. ஒருச்சரித்தல், ஒருச்சாய்த்தல். 
to thrust, குத்துதல். 
to hammer, சம்மட்டியாலடித்தல். 
to. cover, மூடுதல். 

Tilt, ». n. சரிதல், சாய்தல், சிலம்பம்ப 
ண்ணல், பாய்தல். 

Tilt'er, s. சலம்பக்காரன், ஆயுதம்பாய் 
ச்சுவோன். 

Tim'ber, s. மரம், உத்திரம். 
hard, uவைரமரம். 

soft, சேோற்றிமரம். 
the heart of the palmyra, &c., Cer 
ற்றி, மரக்குடர். 
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of tamarind, ko, வறம், any: 

the white or sap of, சேரற்றி, 
Timber, 0. a. வீட்டுக்குமரம்யோடுதல். 
Tim'ber-tree, s. வேலைக்குத்தகுந்தமரம். 
Tim'brel, s. (see Tabor.) மேளம், தண் 

ணம், பறை, மிருதங்கம்: 
Time, ௧. Gag, காலம்” வேளை, பொ 
gi, போழ்து, 
apparent, குரியோதயம். 
favorable time, வரய்ப்பரன சமயம், 6 
ற்சமயம், நற்காலம், 
future, வருங்காலம், எதிர்காலம். 
past, செல்காலம், இறந்தகாலம். 
piece, காழிகைவட்டம்.. 
present time, நிகழ்காலம், 
a set time, தவணை, குறித் diate. 
as seasonably, எத்றகாலத்ில், தற்கா 
லத்தில். 
life-time, வாழ்நாள்,ஆயுள்,ஆயுள்ராள். 
from,time to ‘time, வரவர, நாளுக்கு 
நாள், காலத்துக்குக்காலம். 
unfavorable, தற்காலம், 
at the very time, அர்ரெரமே, அச்ச 
ணமே, தற்சமயத்தில். 
in music, தாளப்பிரமாணம், தாளமா 
த்திரை.,'- 
in the mean time, இடையிலே, அத 
ற்குள்ளே, அப்படியிருக்க. 
in his time, அவன்காலத்திலே, அவ 
னிருந்தகாளில். i 
to lose time, sாலந்தப்பவிடுதல், பி 
ந்துதல், ro esc 

to improve one’s time, sன்றாய்க்கா 
லக்ஷேமம்பண்ணுதல், ' '' 

Time, v. a. கேரங்குறித்தல், காலவரி 
சைப்படுத்தல். 
well-timed, வேளைக்கேந்ற' தற்காலச 
ம்பவமான. 

to give time, அவகாசங்கொடுத்தல், 
சமயந்தருதல், 
to set a time ,தவணைகுநித்தல். 
to regulate, ஒழுங்குப்படுத்தல். 

BE 

Timeless, a. காலந்தவதின, தற்காலத் | 
இந்செய்யாத. 

Time'li-ness, s. தற்சமயம், ஏற்றகாலம். 
Time'ly, a. சமயத்துக்கடுத்த; தற்சமய | 

மான, வேளைக்கடுத்த, 
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Time'-servser, 3. சமயங்கண்டெட்க்கிற 
வன், இச்சகம்பேசுநிறவன். 

Time’-serv-ing, ss Qயச்சுக்கெடுயடுலைக். 
Time’-serv-ing; 4. வேளைகண்டுநடக்கி 

ற, வேளைக்குத்தக்க, பேச்சுக்கெடுபடு 
கிற, பார்வைக்கூழியஞ்செய்இற.। 

Timid, 2 வ் கோழை 
Tim’or-ous, ‘யுள்ள, aes pen 
-அச்சமுள்ள, வெருளுள்ள. bi 
person, கூச்சமுள்ளவன், சங்கோச 
காரன்) கோழையன், வெருளி. 
to be timid, a@assa, கூசுதல், 

- கோழைப்படிெல், வெருளுதல்.. 
Tim'id-ness, ஒஞ்சிப்பு, கூச்சம், 
Ti-mid'i-ty, .° 5 கோழை, அச்சம், ௪ங் 

கோசம், உரோசம். : 
Tim’ or-ous-ly, adv. கூச்சமாய்; கோ 
மழையாய், உரோசமாய். ஈ 1 

Tim’or-ous-ness, 8: ஏழைமை, கூச்சம், 
கோழை, சங்கோசம், அச்சம். 

Tin, 5. சயம்பூசனடஇரும்பு, தகரம். 
plate, சனதசஞு சிய DG Mis « 
டு, தீகரத்தகடு, 

Tin, 0. a. ஈயம்பூசுதல், Diora sie. தக 
ரத்தால்மூடுதல், 1: 

Tinc'ture, s. sகஷரயம், குடிரீர். 
as tinge, நிறம், வன்னம். io 

as any thing added, veel Go 
அ, சேர்க்கப்பட்டது. 

Tincture, v. a. கிறமூட்டெல், Binds 
தல், உருப்படுத்தல்.. 
‘with smoke, yுகையூட்டுதல். 

Tin‘der, 8. உச்சக்க we ard 
க்காந்தல். 
to bé burnt to tinder, are 

Tin'der-box, s. தத்தட்டி, heal 
டுக்கை, F49QpED. © 

Tine, s. சவரினோர்கரு, கூர்! in nich 
Tin'-foil, s. மெல்லியரஈயத்தகடு.. 
Tinge, s, இளமிறம், சாயம், வன்னம். T 
Tinge; v. a. சாயமூட்டுதல், Seer 

த்தல், வனனமூட்டல். 
Tig'ent,a. சாயமூட்டுநறெ, 
Tin! ~gliss,’s. ஓர்லோகம்.. bn gy duit 
Tin'gle, v.m-சணைத்த்ல்,- சொறியெழ 

உல்) சுள்ளிகெல், வத்தல்?! — 
ear tingle, அதிருதல்ஃ' | 
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Tin'gling, 5. சுணைப்பு,) சொறி, சுள்ளி 
டு, உறைப்பு. எரிவு. 

Tink, v. 1. Hortense. 
Tink’er, v. ay த ்ளொங்கள்பப்பித்த்த்யா 

ர்த்தல், புதுப்பித்தல், 
Tink’er, 8. யாத்திரங்களைப்பழுதுபார்ப் 

போன். | 
Tink'le, 7 லெலெப்பு, ணொெணெ 

ஸ்ட கன் மல் Bp Sap 
Tink'ling, “Sei. 
Tink'le, v. Syலுத்தல். 
Tin'man, 5 ஈயவேலைகாரன், ஈயம்பூசி 

னஇரும்புப்பாத்திரவேலைகாரன், 
as 4 trader, ஈயம்பூினஇரும்புப்பா 
த்திரவியாயாரி; தகரவியாபாமி, 

Tin'ner; s.. தகரச்சுரங்கத்தில்வேல்செ 
ய்வோன். 

Tin'ning, s. ஈயப்பூச்சு;தத்தகாகவேலை. 
Tin'sel, s. sாக்காய்ப்பொன், ' கஞ்சத்த 

கடு, இரேக்கு. 
Tin'sel, v. a. கக சத்தகட்டால்ூடுதல், 

கஞ்சத்தகடுறுத்தல். 
Tin'sel, a. பிரகாசமுள்ள, கவ்ய்க்ன. 

பளபளப்பான. 
Tint, s.கிறம், இளநிறம்;சாயம்,வன்னம். 
Tiny; @ சொற்பமான, சன்ன, சிறிய, 

அற்ப, கிஞ்சிலான. 
Tip, $. அனி, தலைப்பு, முனை, கூர். 

of the nose, srAிநுனி, காசாக்திரம், 

மூக்காங்கொழுந்து. 
of the tongue, Sனிநா, 

Tip, v. a. அனியாக்கல், கூரிதெல், கூ 
ராக்கல். 

Tip'pet, s. கம்பளியுத்தரீகம், Cramton 
ந்செய்தஉத்தரீகம். 

Tip’ ple, v. 4. மஸ்துண்ணல், மதுபான 
ம்பண்ணல்,; அதிபானம்பண்ணல். 

Tip'pler s. மதுபானி, குடிகாரன், 
Tip’ pling-house, 8. மஸ்துக்கடை, ம்ஸ் 

அச்சாலை.. 
Tip'sy, a. வெறிகொண்ட, மஸ்துள்ள, 
Tip'tde, s. அனிக்கால், குந்துகால். 
to stand or walk on’ tiptoe; குந்துகா 
வில்நட்த்தீல், குந்துகாலில்நிற்றல்...' 

Tip'top, s. அறவுச்சம்,' தரம், | 
Ti-radé’,- 3 வல்லபிர்சங்கம்! © 
in S. சில்வளையம்; தல ஜலம்; 
“சக்கரவளையம், 11௩ . ti-¥ 

forthe heady தலைப்பா, க்க. 
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for.war; இரஸ் கு, முஸ்திது. 
Tire, v. a. தளாத்சல், தொய்யப்பண்ண 

a; இளைக்க ச்செய்கல். 
by application, அலட்டுதல், தலைய 

டிபண்ணாதல். 
to be very tired, அயர்சப்மன், ஓ 
ய்தல், தளர்தல். 

Tire, v. ௩. தொய்தல்; இளைத்தல். 
to tire out, தொய்க்துயோதல், அலுச் 
அப்போதில். 

Tir’ ed-ness; Se இனைப்பு, தொய்வு; ஆ 
யாசம், சோர்வு. 

Tire'some, a. அலுப்பான, அயாசமா 
or, தொய்வான;: அலைக்கழிவான, 
தொரந்தரவான, இளைப்பாக்குறெ, 
to be tiresome, அலுத்தல், சவித்தல், 
இளைத்தல், சோர்தல். 

Tire'some-ness, 5: அனுப்பு; இளைப்பு, 
ஆயாசம், சோர்வு. 

Eis'io me (see Phthisic.) கறு 
Tis'ic-al, ** he காசத்துக்குரிய. 
Tis'sue, 5. சரிகைய்புடைவை, கெண் 
டையப்புடைவை. 
aS series, தொடர், தொயை தோ 
ரணி, இரமம், நிரை, 
of evils, திமைத்தொடாரபு. 

Tis’sue; v. a. சரிகையிழைத்தல், சரி 
கைதொடுத்தல்,பலவன்னப்படுத்தல். 

Tit'bit, s. (see Tidbit.) மண்டல 
"தட மதுரமுன்ள,த!. 

Tith'a-ble, a. இறைக்குட்பட்ட, Gi 
வைக்குட்பட்ட, ஆயங்கொடுக்கிற, 
வரிவைக்கத்தக்க, தழல் 
SEER QU. 

Tithe, s. பத்திலொன்று, அடை, SEW 
பாகம். தீர்வை; ஆயம். 

Tithe, va. தசமபாகம்வைத்தல், இண் 

வைத்தல், ஆயஙகுறித்தல்.. 
Tith'er;s தசமபாகஞ்சேர்பபோன். 
Tithing, » தசமபாகவரிகற் பிக்கை. 

Tith'ing-man, s. தசமபாகவிசாரணைகா 
ரன், ஊரதிகாரி, தலையாரி: 

Tit‘il-latey v. கூச சங்காட்டுதல், 
திட்பாய்ச்சுதல், ' 

Tit-il-la’ tion, 8. அக்டிட்கூச்சம். 
Title, s. பட்டம்; ட து ad 
“கணை. 

ofa Nook SSS 

அக் 
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. of an estate, Re, ஆட்சிப்பத்திரம், 
காணியுறுது. 
to confer a title, பட்டங்கட்டுதல், 

பட்டஞ்குட்தெல், | 
as a bond, உறுதி, சரம சாதனப 

த்திரம். 
Title, vd. பட்டந்தரித்தல், காமஞ்சூ 

ட்டுதல், வக்கணைதரித்தல். 
as entitle, உரித்தாக்குதல். 

Ti'tle-page, s. தலைவாசகவொற்றை, e 
கவேடு, பாயிரவொற்றை. 

Titled, a. தலைவாசகமுள்ள, pare 
ரிக்கப்பட்ட. 

Tit'ter, s. DenGerduyy, உட் சிரிப்ப, 
Tiv'ter, v. n. BerG erg se, 238 BE A 

ரித்தல், உள்ளேசிரித்தல். 
Tit'tle, s. குற்று, Lyon Gil, eas Bley 

றுப்பு, அற்பம், சொற்பம் 
Tit'tle-tat'tle, s. பசபசப்பு, யிதற்று, 
Tit'u-lar, £2 ட்டப்பெயருள்ள; வ 
Tit'a-lacry; ‘5 க்கணையுள்ள. 
Tit'u-lar-ly, adv. யட்டப்பெயர்மாத்தி 

ரமாய், வச்கணையாய். . 

To, prep. ௧. 
and fro, அங்குமிங்கும் 
day, இன்று) இன்றைக்கு. 
night, இன்றிரவு, இரவைக்கு. 
morrow, sரனை, நாளைக்கு. 

Toad, s. wண்கேத்தவளை, மண்டூகம். 
Toad'-eat-er, s. இச்சகன், முகத்துதி 
பேக றங்; Sip ws oor. 

Toad'-stool, s. .பேய்க்காளான், நிலக் 
காளான். 

Toast, s. வாட்டீனஅப்பம சூடுசாட் 
டினஅப்பம். 
in drinking, wஸ்துவாழ்த்து. 

Toast, v. 0 கருக்ஞுதல், சுடுதல்; QDS 
தல், வாட்டுதெல். 
to be toasted, sருகதல்; வறுதல். 
in drinking, ம்துவாழ்த்துப்பெறல். 

To-bac'co, 8. புகையிலை. Rit) 
pipe, சுங்கான், உக்கா. 

To-bac'co-nist, 5. «joa Asya dials oh 
Toc'sin, s. எஏறிமணி, சேமக்கலம். 
Tod'dy, 5. கள்ணா) மது, சொல்விளம்பி, 

மாலி, சுமாலி, சுரை, 
drinker, கள்ளுக்குடியன்,சுராபானி, 
மழ்வண்யோனி! 
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not intoxicating, sருப்புகீர், user. 
medicated, <n. 
to gather, கள்ளூச்சேர்த்தல், கருப்ப 
மீர்ச்சேர்த்தல், பதநீர்வடித்தல். 

Toe, s. sால்பெருவிரல். 
rings, கால்மோதிரம, காலாழி. 

To’ ga-ted, 
To'ged, 
To-geth'er, adv. am, ஒருயிக்க, ஒக்க, 
ஒருசேர, கூட, PRM 
with, ஒட, உடனே, அண. 

Toil, s. பிரயாசம், உழைப்பு, கடையா 
ட்டம்; வேலை, 

as snare, தடம், கண்ணி, சுருக்கு. 
Toil; v. n. க்கல் உழைத்த 

ல்; கடையாட்டப்படதெல், வேலைசெ 
ய்தல், வருட்திச்செய்தல், 

Toil‘er, s. பிரயாசப்படுவோன். 
Toil’et, s. அலச சாகு னிய 

ணிகலபீடம். 

Toil'some, a. பிரயாசமான, கடையா 
ட்டமான, வருத்தமான. 

Toil'some-ness, s. அலுப்பு, வருத்தம், 
பிரயாசம்; தொல்லை, ' 1 

To'ken, 5. அடையாளம், குறிப்பு, ௮ 
றிகுறி, நிமித்தம், ஞாபகக்குறி. 
with the eyes, sகண்சாடை,  சயிக்க 
னை, கண்சிமிட்டி, 
with the hand, சமிக்கை, பயில், சை 
கை, சாடை, கைப்பயில். © 
in printing, உ௱௫ம௰ தாள். 

To'ken, ». a. குறித்தல். 

Tole, ». a. தீகாக்சாட்டிவசப்படுத்தல். 
To-lé'do, s. கட்கம், வாள். 

Tol 'er-a-ble, 4. தரமான, நடபடியான, 

தரவழியான, ஒப்புரவான; கடுராதி 
யான,. மட்டரன. 

Tol'er-a-ble-ness, s. மட்டு, டுத்தரம், ௪ 

மநிலை, பொறுக்கத்தக்கநிலை, 
Toler-a-bly, adv. உள்ளத்துக்குள்ளே, 

ஒருமட்டாய், ஒட்புரவாய். . 
Tol'er-ance, 8..சமர்த்து, சிப்பு, ae 

குகை, பொறுமை. .. 

Tol’er-ant, a. சிக்றெகுணமுள்ள, தா 
ங்கும்பலமுள்ள;, பொறுமையுள்ள, | 

Tol’er-ate, v. a. தாங்குதல், பொறுத்த 
ல், சதித்தல், இடங்கொடுத்தல், 

a போர்வையணிந்த.. 
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Tol-er-a'tion, s. சாங்குகை, பொறுதி, 
பொறுமை, சகிப்பு. 

Toll, s. ஆயம், கடமை, சங்கம், தீர்வை. 
gate, ஆயத்துறை, சுங்கச்சாவடி. 
money, தீர்வைப்பணம். 
in milling, மvrrவரைக்குங்கூலி. 

Toll, v. a. சவமணியடித்தல். 
Toll'-gath-er-er, s. ஆயக்காரன். 
Tom'a-hawk, s. கைக்கோடாலி, மழு; 
கண்டகோடாவி. 

To-ma'to, 8. தக்காளி, தக்காளிப்பழம். 
Tomb, 5. சவக்குழி, பிரேதவறை, கல் 

லறை, கோரி, சவச்சேமம். 
Tonமb, ». a. (wee Entomb.) பிரேதஞ் 

சேமஞ்செய்தல், அடக்குதல். 
Toémb'less, a. சோரியில்வைக்கப்படா 

த, செமம்பண்ணப்படாத. 
Tomboy, 5. தனுகுறும்பன், மூர்க்கன். 

a female, ஆண்மாரி, மூர்க்கைக்காரி. 
-'Tomb'stone, s. கோரித்துவாரக்கல், பி 

ரேதமனைவாய்தற்கல், மரணரேகைச் 
சிலை, கல்வெட்டு, 

Tome, s. புத்தகம், Conwy, ௭டு, 
To-mor'row, 8. andar, நாளைக்கு. 

Tom’'rig, 8. ஆண்மாரி, தறுகுஅும்பி. 

Tom'tom, பறை, மேளம், இடக் 
Tam'tam, * salen மிருதங்கம். 
Ton, s. ஒர்நிறை. 
Ton, s. காகரீகம். 

Tone, s. தொனி, இசை, நாதம. 
of the gamut, சரளி, சுரம். 
in prosody, _ஒசைவேற்றுமை; சந்த 

விகற்பம், சந்தம். 

as in medicine, வயிற்றின்குணம், கு. 
ணபேதம். 

'Ton'ed, a. தொனியுள்ள. 
Tongs, s. (pl. ) கற, இடுக்கி, கொடிறு.. 

goldsmith’s tongs, இலைக்குறடு, 

Tongue, s. sr, நாக்கு, சிங்நுவை, தா 

௮, தாரை. 
as language, பா, பாடை. 

'T6n-gu'ed, a. பாஹையுள்ள, நரவுள்ள. 

Tongue’-ti-ed, a. கொன்னையுள்ள, நா 
த்திக்குள்ள, நாத்தெற்றுள்ள. 

Tonic, s. Fரணமருந்து, ககெம். 

in music, சதி, மெட்டு. 

Tonic, a. பெலப்படுத்துறெ, £ரணிப்பி 
EG), தொனிக்கடுத்த. 
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To-night’, adv. இன்றிரவு, இரவைககு. 
Ton'nage, s. ஒருதோணிகொள்ளும்பா 

ரம், தோணிகொள்ளளவு 
as duty, தோணியிறை. 
for transportation, கெள்வு. 

Ton’sil, 8. உண்ணாக்கு. 

Ton'sure, 8. சவரம், சவுளம். 
Too, adv. உம், கூட, அளவுக்குமிஞ்சி, 

மீதகையாய், அதிகமாய். 
he too was there, ஏவனும்அங்கேயி 
ருந்தான். 

Tool, s. கருவி, தளவாடம், ஆயுதம், ௭ 
த்தனம், தட்மொட்டு, பணிமுட்டு. 
set of tools, பணிமுட்டு, எர்ச்சர். 

Tooth, s. பல், தந்தம், எயிறு, முறுவல். 

decayed, குத்தைப்பல்லு. 
drawers, தம்தகருஷணி, பற்பிடுங்கி, 
தந்தம்வாங்கி 
as fangs, கோரப்பல், ஈச்சுப்பல், வ 
க்திரதந்தம், வேட்டைப்பல். 
of a fork, &c., கூர், கரு, தலை, கவர். 
of a sickle, &c. » ௧௫, கருக்கு, கூர். 

of a saw, பல்; கருக்கு. 
Tooth, ». a. பல்லராவுதல், பல்லுப்பல் 

லாய்க்>றேதல். 
Tooth'-ache, s. பற்கொதி, பல்வலி. 

Tooth'-brush, s, பற்குச்ச, தந்ததாவன 

க்குச்ச., 
Tooth'-draw-er, s. பல்வரங்கி, பற்பிடு 

ங்க, தந்தகருஷணி. 
Tooth’ed, a. பல்லுள்ள, பல்லுமுளைத்த. 

Tooth’less, a. பல்லில்லாத. 
man, போழ்வாயன்,பொக்குவாயன். 

Tooth'pick, s. பற்குற்றி. 
Tooth'some, a. ருசியுள்ள, சுவையுள்ள. 

Top, 8. தலை; அனி, உச்௫, கூர், முனை. 
of a carriage, கூடாரம். 
of the head, தலையுச்சி. 
of a slant roofed house, மகர, விட 

ங்கம், விடபி, எலியோடி. 

of a flat roof, மேற்றளம், உப்பரிகை, 

நிலாமுற்றம், மேல்மச்சு. 

of a mountain, கொடுமுடி, சிகரம். 

of a temple, gr, சகரம். 
to play with, பம்பரம். 

Top, v. முனைபண்ணுதல், தூபிவைத்த 

ல், மேற்படுதல், முடிகுட்டெசெல். 
Got 
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as cover, அடைத்தல், கூதெல், Ca | 

ய்தல், மூயத்தல். 
To'paz, s. புருடராகம், பட்பராகம். 
Tope, s. ஒர்சுறு, சுறவு. 

as a grove, தோப்பு, சோலை, 
Tope, v.a. DséGy ssa, அதிபானம் 

பண்ணுதல். 
T௦'per, ௧. குடிகாரன், அதிபர்னி, வெ 

நியன், மதுபானி. 
Top'-heav-y, a, தலைக்கன முள்ள, தலை 

ப்பாரமான. 
To'phet, s. sரsம், சுடகொடு, 
Top'ic, s. பேசஎடுத்துக்கொண்டகாரிய 

ம், பிரசங்கநோக்கு. 
in medicine, பூச்சுமருந்து, பற்று, அ 

வாலை. 

Top'ie-al, a. இடத்துக்குரிய, இடத்தை 

ப்பற்றிய, தலத்துச்சடுத்த. 
Top’ic-al-ly, adv. இடத்துக்குரியதாய், 
Top’-knot, s. சறப்பரானது, அழகானது. 
Top'most, a. உச்சமான. 
To-pog'ra-pher, s. தலவியாக்கியானி, 

தேசவர்ச்சமானவியார்த்திகன். 
Top-o-graph’ic, தேசவர்த்தமான 
Top-o-graph’ic-al, ; தீதுக்கடுத்த. 
To-pog’ra-phy, s. தலவிபரம், தேசவர்த் 

தமானம், ஊர்ச்சங்கதி 

Top’ ple, v ௩. பிள்ளைகள்தத்திரடந்துவி 

ழுதல், தத்தடியிதெல். 
Top'sy-tur'vy, adv. அடிதலைதடுமாற்ற 

மாய், தலைகீழாய், மேல்ழோய். 
Torch, 8. சூள், திவத்தி, பந்தவிளக்கு. 

bearers, திவத்திக்காரர். 
Torch’-light, s. பந்தவெளிச்சம. 

Tore, 8. செத்தற்புல்லு, செற்றை, 

Tore, pret. (see Tear.) Aழித்தல். 
Torment, s. வேதனை, வாதை; ரோச் 

காடு, ஆக்னை, பீழை; தண்டனை. 

unceasing, யரதனை, நஈரகாக்கினை. 
Tor-ment’, v. a. வேதனைசெய்தல், வா 

இத்தல், வதைத்தல், ஆக்கினைப்படுத் 

தல், வருத்தப்படுத்தல். 
Tor-ment'er, 2 வேதனைசெய்வோ 

Tor-ment'or, ~ t ன், ஆக்கனைபண் 
ணுறெவன், யாதனைகாரன். 

Torn, a. (see Tear.) Aqrovuerar, இ 
ழிர்த, பீற்றலான; ப் 
garment, சந்தைத்து 
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to be torn, சலும்பலாதல், Gif)so, 
பீறலாதல். 

| Tor-na'do, s. பிரசண்ட மாறாதம், குறை, 
குருவளி, சுழல்காற்று, 

Tor-pé'do, % இடி, மின். 
as an engine, யுத்தச்கப்பல்களையு 
டைக்கும்படியிட்டவைக்குங்குண்டு. 

Tor'pent, a. விறைக்கச்செய்திற 
Tor-pes'cence, 8. விறைப்பு, திமிர், மு 

copy, மரப்பு, திமிர்ப்பு. 
Tor-pes'cent, a. விறைத்த, மரத்த, Hi) 

RES, மந்தமான, முறைப்பான. 
Tor’ pid, a. மந்தமான, திமிரான, இயக் 

கமற்ற, அசைவற்ற, 
Tor-pid’i-ty, திமிர், திமிர்ப்பு, மந் 
Tor'pid-ness, s. > தம், விறைப்பு; மரப் 
Tor'pi-tude, Lt, முறைப்பு. 
Tor'por, 8. இமிர், திமிர்ப்பு, மரப்பு. 

of system, mind, or body, apr, ம 
த்தம், திமிர், விறைப்பு. 

Tor-re-fac'tion, s. sாய்ச்சுகை. 
Tor're-fy, 0. a. காய்ச்சுதல், வாட்டதெல், 

திய்த்தல், வறுத்தல், உணக்கல். 

Tor'rent, 5. கGீரோட்டம்; நீர்ப்பாய்ச்ச 
ல், தாரை, மிகுத்துவம். 
of rain, விடாமழை, சோனாவாரி, 
சோனாமழை, பெருமழை. 

Tor'rent, a. fரோட்ட முள்ள. 
Torrid, a. உட்டணமான, வெப்பமா 

ன, சாங்கையான, அனலான. | 
zone, உட்டணபூமி,உட்டணதிசை. 

Tor'rid-ness, 3. ரட், அனல், அழல் 
வு, காங்கை, கரந்தி, வெப்பம். 

Tor'sel, 5. முறுக்கப்பட்ட த, பின்னப் 
பட்டது, திரிக்சப்பட் டது. 

Tor’sion, &. முறுக்கு, பின்னல்,தெற்று. 

Tort, s. சேதம், ஈட்டம், தீங்கு. 
Tort'ife, a. மறக்கப்பட்ட, திரிக்கப்ப 

ட்ட, வஊளையமாடப்பட்ட. 

Tor'tious, a. சேதமான, நட்டமுள்ள. 

Tor'toise,s. ஆமை,சூர்மம்;உறுப்படக்ி 

jungle, sாட்டாமை, SAL Ove. 

land, சருகாமை, பறையாமை. 
se, கடலிாமை. 

shell of, அழுச்காமையோடு. 

Tort-u-dse’, Basse ror, பின்ன 

Tort'w-ous, me ன் திருகல்முறுக 

லான, புரிவிழுந்த. 
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AGEs, பின்ன Tort-u-os'i-ty, ai 

ல், இிருகல்முது Tort'u-ous-ness, 
கல், புரி, திருக்கு. 

Torture, s. வேதனை, தண்டனை, அம் 
பாயம், வாதனை. 
for the hand, QL4௭, இடுக்குத்தடி. 
on a rack, சக்கரவேதனை. 
for the neck, அரிகண்டம். 

Tort'ure, v. &. சக்கரத்தில்வைத்துத்திரி 
FEN, வதைத்தல், வேதனைப்படுத்தல். 

Tort'ur-er, s. வேதனைப்படுத்துவோன். 
Tor'vi-ty, 8. கருகனெமுகம், கோட்டு 

கம, வாட்டமுகம். 

Toss, 8. ஏற்று, உச்ச, உந்துகை, எறி. 
of the head , சீலையசைப்பு. 

Toss, 0. a. அலேத்தல், ஏற்றுதல், 2 FM 

தல், எறிதல், உந்துதல், 
a ball, எதிதல், உந்துதல். 

ல், அலைமோதுதல், அலையுந்துதல். 
Toss, 1. n. அலைதல், தள்ளாடுதல், ஆடு 

புரனாதல், சுழலுதல். 
Tos'sel, s. (see Tassel.) கGுwv்சம், தூக் 

கம், தொங்கல், தொங்கணி 
Toss'er, s. ஏலைப்போன், எற்றுவேசன். 
Toss'ing, s. அலைவு, ஆட்டம். 

of a boat, தோணியாட்டம், அக்கப் 
பாடு, தளப்பம். 

To'tal, s. முழுத்தொகை, மொத்தம், ௮ 
டங்கல், ஆகத்தொகை., 

To'tal, a. முற்றான, முழு, சமஸ்த. 
eclipse, (apse Basan. 

To-tal'i-ty, s. மொத்தம், தொகை. 
To'tal-ly, adv. முழுவதுமாய், மூற்றாய், | 

மொத்தமாய், £7. 
Tot'ter, v. #. அலைதல், BOS, தளம்பு 

தல், அசைதல், தீள்ளாடுதல். 

as a house, &c. , தீள்ளம்பாதுதல், நி 
லைகுலைதல், அசைதல். 

'Tot'ter-ing, a. தளர்கடையுள்ள, அசை 
வுள்ள, தீள்ளாட்டமான. 
old man, தள்ளாட்டமுள்ளழெவன், 
தளர்£டைக்கிழவன். 

Touch, s. ஊறு, பரிசம், தொடுகை. 
of a pencil, &c., ரேகை, Em, a. A 

Touch, v. a. தொதெல், தீண்டுதல், பமி | 

சித்தல், ஒற்றுதல். 
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the feelings, உறைக்கச்செய்தல், கு 
மதல், தைக்கச்செய்தல், 
on a touch-stone, உரைத்தல், Cows 
தல், ஒறிப்பார்த்தல். 
to touch up, புதுப்பித்தல், றெப்பித் 

தல், இருத்துதல். 
to play on a musical instrument, aa 
சித்தல், கொட்டிதெல். 
if you touch me I will strike you, # 
தொட்டெக்காட் உனால்நான்இட்டெக்கா 
ட்டேன். 

Touch, v. a. உறுதல், முட்தெல், பொ 
ருந்துதல், பதெல்., 

Touch'a-bie, a. பசிக்கக்கூடிய. 
Touch’hole, s. பற்றுவாய், தீவாய். 
Tduch’i-ly, adv. வெடுவெடெப்பாய், பொ 

ரூமையாய், கேரபமாய். 
| Téuch’i-ness, s. வெடுவெடுப்பு, வெடுக் 

of waves, அலையெறிதல், திரைவீசுத | கு; கோபம், பொறாமை. 
| Tduch'ing, pp. தொட்டு, பற்றி, குறித் 
1 அ, சுட்டி, இட 

தல், அக்கப்பாயபெடதெல், உழலுதல், | Touching, a. உணர்ச்சியுள்ள, படத்த 
| 6&6, உருக்கத்தக்க. 

Touch'ing-ly, adv. உணர்ச்சியாய். 
Touch’-me-not, s. தொட்டாற்சருங, 
Touch'-nee-dle, s. உ௨ரையாணி, மாற் 

ரணி. 
‘Touch'stone,s. உரைகல்,கட்டளைக்கல். 

the metal as seen on the stone, தே 
ய்மானம், சேதரரம். 

Touch'woed, s. அக்தினிமூளத்தக்கஉக் 
கல்மரம். 

Tduch'y, a. வெடுவெடுப்புள்ள, வெடுக் 
குள்ள, கோபமுள்ள. 

Tough, &. உரமுள்ள, பலமுள்ள, முறி 
யாத, இறுக்கமான, ஓடியாத. 

to be tough, பoலத்தல், உரத்தல், இறு 
குதல், முறியாமை. 

Tough’en, v. a. வலவிக்கப்பண்ணுதல், 

உரப்பித்தல், வைரப்படுத்தல், பெல 
ப்படுத்தல், ஸ்திரப்படுத்தல். 

Tough’en, v. n. வலித்தல், வைரித்தல், 

பெலப்படுதல், தஇிரப்பதெல். 
Tough'ly, adv. வைரமாய், உரமாய். 

Tough'ness, s. பலம், முறியரமை, இறு 
க்கம், ஒடியாமை. 

| our, s. பயணம், பிரயாணம். 
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Tourist, 5. பயணக்காரன், யாத்திரை | 
பண்ணுநிறவன், பிரயாணி, தேசாம் 
திரி, பரதேசி. 

'Tourn'a-ment, s. இராவுத்தரசிலம்பம், 
குதிரைவீரரின்விளையாட்டு, மாவுத் 
தர்யுத்தாப்பியாசம். 

Tourn'i-quet, s. sரம்புகளைஇறுக்இஇர 
தீதந்தடுக்கெகுத்திரம். 

Touse, s. திப்பு, இழுப்பு, ஈர்ப்பு. 
Touse, v. a. இழுத்தல், ஈர்த்தல், Bisse. 
Tou'sel, , ம. மப்புதல்; சிக்குப்படு 
Tou'sle, © Al 
Tow, 5. சணற்சிம்பு, சணற்றும்பு. 
Tow, v. a. கட்டியிழுத்தல், இழுத்தல். 
Tow'age, s. இழுத்துக்கொண்டுபோகு 

கை, இழுவைக்கூலி. 
price paid for, இழுவைக்கூலி. 

To'ward, எதிரே, நேரே, சா 
= adv. ©. . 

To' wards, cies பக்கமாக, தி 
க்காக, நோக்காக. 
as nearly, கொஞ்சங்குறைய. 

To'ward-li-ness, 7 பயிற்றப்படத்தக்க 
To'ward-ness, சக; அமைவு. 
To'ward-ly, a. பயிற்றப்படக்கூடிய, ௮ 

மையக்கூடிய, படியக்கூடிய. 

Towel, s. ஈரமுதலியதுடைக்குந்துண் 
டுப்புடைவை, கைக்குட்டை, veld 
ட்டம், ஒற்றாடை. 
for wiping idols, Aருவொற்றாடை. 

Tow'er, s. கேரபுரம், தூபி, முடி, 
as strong hold, அருக்கம். 
hemispheric, on temples, பண்டிகை. 
including the building below, eமா 
னம். 

Tower, 0.2. உன்னதமாயெழும்புதல், 
உயருதல், ஓங்குதல். 

Tow'er-ing, a. உயரமான, உயர்ச்சியுள் 
OF, உன்னத, உச்சமுள்ள. 

Tow'-line, 5. இழுவைக்கயிறு, தொடு 
வைத்தாம்பு, இழுவைவடம். 

Town, $. பட்டணம், நகரி, நகரம். 

suburbs of, பேட்டை, பக்கணம். . 
walled, sari, ஈகரி, புரம், புரி. 

Town’-bred, a. srsrsமான, பட்டண 
ப்பழக்கமான. 

Town'-clerk, s. ssரிக்கணசக்கீன, கோ 
யிற்கணக்கன், நகரவிருத்தாந்தலேக 
கன்; தேசசங்கதிஎமுதவோன். 
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Town'ship, s. கொயிற்பற்று. 
Townsman, s. saகரத்தான், ஈகரியான், 

பட்டணத்தான், நாகரீகன், சதூன். 
Town'-talk, s. ஊர்க்கதை. 
Tow'-rope, s. இழுவைவடம், தொடு 

வைக்கயிறு. 

Toy, s. விளையாட்டுடைமை, விளையா 
ட்டுக்கருவி, சசலம். 

Toy, .௩.சருவுதல்,கைச்சாசம்பண்ணுத 
ல்,இரிடைபண்ணுதல், லீலையாடுதல் . 

Toy'er, s. வினோதி, இலீலாவினோதன். 
Toy'ish, a. இலீலாவினோதமுள்ள. 
Toy'ish-ness, s. இலீலாவினோதம். 
Toy'man, 8. சுசலவியாபாரி, விளையா 

ட்டடைமைகள்விற்போன். 
Toy’shop, 8. சசலலியாபாரசாலை, 
Toze, v. a. (see Touse.) இழுத்தல், தி 

ழித்தல், வலித்திழுத்தல். 
Trace, s. சுவடு, அடிச்சுவடு. 
Trace, v.n. தொடருதல், அருப்பிடித் 

அப்போதல், அடிச்சுவடுபிடித்துப் 
போதல், குறிபிடித்துப்போதல். 
letters, &c., எழுத்தின்மேலெழுது 

தல், மாதிரிப்படிவரைதல். 
Trace'a-ble, a. அடிச்சுவபிடிக்கக்க 

டிய, சுவடபிடிக்கக்கூடிய. 
Tracer, s. அடிச்சுவடபிடிப்போன், அ 

ருப்பிடிப்போன். 
Tra'cer-y, s. சலாசத்திராலங்காரம், ௧ 

ற்சித்திராலங்காரம். 
Tra’ces, s. (pl. )கSதிரைக்கழுத்துவட்ட 

வார்; இழுவைவார். 
Tra’che-a, s. குரல்வளை, மிடறு. 
Track, s. gran, சுவடு, அடிச்சுவடு, 

a mark, குறி, அடையாளம். 
a road, பாதை, வழி. 
of beasts, இறக்கம், சுவடு, | 

Track, v. 4. அடிபிடித்துத்தொடருதல், 
சுவடுபிடிச்துப்போதல், மணம்பிடித் 
தப்த த eel ae 

Track'less, a. gio Fea oars. 
Tract, s. Amy ssa, பத்திரிகை, பத். 

திரம், கையேடு. 
of land or country, தேசம், «19, a 
லம், ஊர். 

Tract-a-bil’i-ty, 
Tract'a-ble-ness, fi t 

Yi JRC SF 

பயிலக்கூடியத 
ன்மை, SIPs lp. 
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Tract'a-ble, a. படியத்தக்க, பழக்கப்ப 
டதீதக்க, சாதுவான, 
to be tractable, செொற்கேட்டல், ப 

PFN அமைதல். 
Tract'a-bly, adv. அமைவாய், சழ்ப்படி 

வாய், படிவாய். 
Tract'ate, s. பத்திரம், பத்திரிகை, An 

புத்தகம், கையேடு. 
Tract'ile, a. அடித்துகட்டக்கூடிய, த 

ட்டிகட்டக்கூடிய. 
Tract-il'i-ty, s. அடித்துநீட்டக்கூடியத 

ன்மை, நெதிழத்தக்கதன்மை. 
Traction, s. இழுக்கை, ஈர்க்கை. 

as attraction, கவர்ச்சி, இழுப்பு, வா 
ங்குகை, வவிப்பு. 

Trade, 8. வியாபாரம், தொழில், செட் 
டு, கச்சவடம், வாணிகம். 
by a company or frm, கூட்வெர்த் 
தகம்; கூட்டவியாபாரம். 

Trade, ௦. வியாபாரஞ்செய்தல், வாணி 
கஞ்செய்தல், Sera! சியம்பண்ணல். 
by buying and selling, கொள்வன, 
விற்பன, வாணிகம். 
as managing business, செட்டுத்தொ 
ழில், வியாபாரம், வாணிகம். 

Trader, s. வர்த்தகன், வியாபாரி, செ 
ட்டி, கச்சவடக்காரன், வணிகன். 

Tradesman, s. தொழிலாளி, வியாபா 
ரி, வர்த்தகன், வணிகன். 

Trade’-wind, s. srாலபோகக்சாற்று, ப 
ருவக்காற்று, முறைமைக்காற்று. 

Tra-di'tion, s. பரரம்பரை, ஐதிகம். 
belief in, பாரம்பரியநம்பிக்கை, 

Tra-di'tion-al, | கன்னபாரம்பரை 

Tra-di'tion-a-ry, “Swror, தொன்று 
தொட்டுக்கேள்வியால்வந்த. 

Tra-di'tion-al-ly, adv. பாரம்பரையாய், 
பரவணியாய், 

Tra-di'tion-er, பாரம்பரைநியாய 

Tra-di'tion-ist, ¢ வாதி, ஐதிகவாதி. 
Trad'i-tive, a. பாரம்பரியமாய்வரக்கூ 

டிய, பரவணியாய்வருறெ. 

Tra-dtce’, v. a. பழித்தல், குற்றஞ்சாற் 
றல், கோட்சொல்லல், பின்புறணி 
பேசுதல், அலர்தூற்றுதல். 

Tra-dtice'ment, s. அலர்தூற்றுகை, கு 
ற்றஞ்சாற்றுகை, பழிகூறுகை. 
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Tra-dic'er, s. குற்றஞ்சாற்றுபவன், 
கோட்காரன், சோட்சொல்லி, அலர் 
அற்றுவோன், பின்புறணிக்காரன். 

Tra-duc'tion, s. பரப்புகை, பிறப்பிக் 
கை, பாரம்பரியம். 

Tra-duct'ive, a. பரம்பக்கூடிய, ஒன்றி 
னின்றுதொற்றக்கூடிய. 

Traf ‘fic, s. வர்த்தகம், வாணிகம், வியா 
பாரம், செட்டு, கச்சவடம். 
by a company, கூட்டவியாபாரம். 

Traf ‘fic, v. வியாபாரஞ்செய்தல், கொ 
ள்வனவுவிற்பனவுசெய்தல், பண்ட 
மாற்றல், வர்த்தகஞ்செய்தல். 

Traf'fick-er, s. வர்த்தகன், வாணிகன், 
தனவசியன், செட்டி. 

Tra-gé'di-an, s. sாடகக்காரன், அபி 
யன், கூத்தாடி, நாடகப்புலவன். 

Trag'e-dy, s. sma, வாசாப்பு, வே 

ஷக்கூத்து, பிராணசேதசம்பவம். 
Trag’ic, சீவனைவதைக்கத்தக்க, 
Trag'ic-al, 43 ‘ புலம்பலான, அக்கமா 

ன,பிரலாபமுள்ள,பிராணசேதமான. 

Trag'ic-al-ly, adv. பிரலாபமாய், புலம் 
பலாய், சாவுக்குரித்தாய். 

Trag’ic-al-ness, s. மvrரணத்துக்குரிமை, 
புலம்பு, பிரரணமோசம். 

Trag-i-com’e-dy, s. வெஷக்கூத்து. 

Trag-i-com’ic-al, a. வேஷக்கூத்தான. 

Trag-i-com'ic-al-ly, adv. வேஷக்கூத் 
தாய், வெஷமாரணமாய். 

Trail, 5. ௮டிசசுவட்டின் மணம். 
of a garment, தோகை, தொங்கல். 
of arms, அப்பாக்கிகைவாறாய்க்கொ 
ண்டுபோகை. 

Trail, 0. a. மணம்பிடித்துப்போதல், இ 
முவைக்குறிபார்த்துப்போதல், அடி 
ச்சுவடபொர்த்துப்போதல், இழுபடல். 
the leg in walking, sாலிமுத்துடடத் 
தல், கால்சீய்த்துடத்தல். 

Train, 8. ஒழுங்கு, ரெமம், கோவை, 
தொடர்ச், நிரை, அடிக்கு, பத்தி. 
of gun-powder, தவாய்மருந்து, ப 
DMNA TU OC ES), இரஞ்சகம். 
of a garment, (see Trail.) தோகை, 
நிலந்தோய்தொங்கல். 
as life-guard, மெய்கரவலர், கஞ்சு 
கர், பரிவாரம், மெய்காப்பாளர். 
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as retinue, பரிசாரசனம், பரிவாரம், 
தீண்டு, குழ்வோர். 

Train, 0. 4. வளர்த்தல், இயக்குதல், ஒ 

முங்குப்படுத்துதல், சிட்சித்தல்; இரு 
கீதுதல், படிப்பித்தல், UW HMC, 
up, பதப்படுத்துதல், பயிற்றுதல், பழ 

க்குதல், ஈடத்தல், சட் சித்தல்., 
to draw, இழுத்தல். 
to be trained, uu se, பழகுதல், ப 
யிலுதல், அப்பியாசப்பகெல், 

Train'a-ble, a. வசப்படுத்தக்கூடிய, ப 
டிவிக்கக்கூடிய, பயிற்றக்கூ.டிய. 

Train'-bear-er, s. தோகைதாங்கி, தொ 
ங்கலேந்திச்செல்பவன். 

Trainer, s. வளர்க்கெறவன், படிப்பிக் 
தெவன், பழக்குகிறவன், இயக்கு 
றவன், பயிற்றுவோன். 

Train'ing, 8. வளர்க்கை, uu Omens, 
டிலிக்கை, அப்பியாசப்படத்துகை. 

Train’-oil, 8. இமிங்கலநெய். 
Traipse, v.2. (vul.) கGதனைக்கேடாய் 

நடக்குதல், அசத்தமாய்நடக்குதல். 
Trait, 8. குறி, வரி, ரேகை, போங்கு, 

of character, snl, sக॥டைப்போங்கு. 
Traitor, 8. கள்வன், வஞ்சகன், கம்பி 

க்கைத்துரோி,இராசதுரோகி;சதிகா 
ரன், பாதகன், கர்த்தத்துரோட, பட் 
சவிரோதி, பட்சபாதகன். 

Trai'tor-ous, 4. வஞுசகமுள்ள, நம்பி. 
கச்கைத்துரோகமான, இராசதுரோக 
மான, சதியுள்ள, பட்சபாதகமுள்ள. 

Trai'tor-ous-ly, adv. வஞ்சகமாய், நம் 
பிக்கைத்துரோகமாய், சதியாய். 

Trai'tor-ous-ness, s. sம்பிக்கைத்துரோ 
கத்தனம், சதியுடைமை. 

Trai'tress, s. sஈம்பிக்கைத்துரோடி, பாத 
இ, பட்சவிரோதி, இராகதுரோடு, 

Tra-ject’, v. a. oso, வீசுதல். 
Tra-jec'tion, s. உருவப்பாய்ச்சுகை. 
Tra-ject'o-ry, 8. sமகேதுகட்சம். 
Tram'mel, s. கட்டு, விலங்கு, வல்லி, a 

களம், தொடை, கண்ணி, வலை, பாக 
பாத்திரக்கொளுவி, பந்தனம், 
as shackles, தளை, விலங்கு. 

Tram'mel-ed,». a. கட்டுதல், பிடித்தல், 
பிணேத்தல்; தடுத்தல், விலங்குபோடு 
தல், தொழுவிலடைத்தல். 

Tra-mon'tane, 5. பரதேசி, அன்னியன். 
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Tra-mon'tane, a. ௮ன்னியமான, மலை 
க்கப்பாலுள்ள, காட்டுத்தனமான. 

Tramp, »v. a. பிரயாணம்பண்ணுதல்,தே 
சாந்திரியாய்ப்போதல். 

Tramp'er, 5s. அன்னியன், தேசார்திரி. 
Tram'ple, v. a. உழக்குதல், மிதித்தல், 

தகைத்தல்.. 
to oppress, அடிப்படுத்தல், ழழ்ப்படு 
த்தல், படியப்பண்ணல். 

Tram'pler, s. இடுக்கஞுசெய்வோன், 8 
ழ்ப்படுத்துவோன், அடக்குவோன், 

Trance, 5. பரவசம், அவசம், 
in medicine, விறைப்பு, சங்காவேச 
ம், மூர்ச்சை, பிறஞ்ஞைகேடு, 

Trinc’ed, a. பரவசமாய்க்திடக்கி, 

Tran'quil, a. ௮மைதியுள்ள, பதிவுள்ள, 
சாந்தமுள்ள, சமாதானமான, அமரிக் 
கையான, அடக்கமுள்ள. 

Tran-quil'li-ty, அமரிக்கை, உபசா 
Tran’ quil-ness, 5 , ந்தம், சமம், சமா 

தானம், சாந்தம், தண்மை, அடக்கம். 

Tran'quil-ize, v. a. சமப்படுத்தல், சமா 
தானப்படுத்தல், சாந்தப்படுத்தல், த 
ணித்தல், தேற்றுதல், அமைதியாக்க 
ல், ஆறுதல்பண்ணல். 

Tran'quil-ly, adv. சorதானமாய், அமை 
ச்சலாய், சாந்தமாய், அறுதலாய். 

Trans-act’, v.a. sடப்பித்தல், இயற்று 
தல், காரியப்படுத்துதல், செய்தல். 

Trans-ac'tion, 8. sii்தகாரியம், சமா 
சாரம், செய்கை, 614005, வர்த்தமா 
னம், சங்கதி, விருத்தாம்தம். 

Trans-act'or, 8. உத்தியோகஸ்தன், வே 
லைந£டப்பிக்கறவன், காரியஸ்தன், 
காரியகத்தன், காரியபாகன், முகாரி. 

Trans-cend’, v.4. 4.350, மேற்படுத 
ல், வெல்லுதல், கதித்தல், 

Trans-cend’ence, மேற்பாடு, மே 
i>: ; 

Trans-cend'en-cy, ¢ ம்பாடு, இெப்பு, 
உச்சிதம், உயர்ச்சி, உன்னதம், உத் 
அங்கம், சிரேஷ்டம். 

Trans-cend‘ent, a. மேம்பாடுள்ள, உச் 
சதெமான, மேலான, வெல்லுறெ, 

Trans-cend-ent'al, a. மட்டுக்குமிசச 
மான, அதிகமான, ப்பட் 

Trans-cend’ent-ly, adv. ௨௪Pதமாய், 2 
த்தமமாய், மட்டுக்குமிஞ்சி. 
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Trans-cend’ent-ness, 5. உத்தமம், உச 
தம்; மகிமை, மேம்பாடு, 

Trans'co-late, . a. வடித்தல், தெளித் 
தல், வடிகட்டுதல். 

Tran-scribe’, v. a. பெயர்த்தெழுதுதல், 
சவாதுபண்ணுதல். 

Tran-serib’er, 3. பெயர்த்தெமுதுவோ 
ன், சவாதுபண்ணுவோன். 

Tran'script, 8. sans, பிரதி. 
Tran-scrip’tion, 8. சவாதுபண்ணுகை, 

பெயர்த்தெழுதுகை. 
Tran-script'ive-ly, adv. பிரசயெழுத்தா 

ய், மூலவெழுத்துப்போல. 
Trans-el-e-ment-a'tion, 8. லிகாரப்படு 

கை, பேதப்படுகை, அன்னியமாகை. 
Tran'sept, s. கோவிலினிருபுறமாடம். 
Trans-fer’, s. அறுதியொப்படைய்பு, 

சாட்டு, பரிச்தியாசம். 

adeed, அறுதிச்சாதனம், அறுதியுறு 
இ, பரித்தியாகபத்திரம். 
as removal, கெொண்டுபோகை, அப் 
புறப்படுத்துகை, விலக்குகை. 

Trans-fer’, v. a. கொடுிச்துவிடெதல், சா 
ட்டுதல், பொறுப்பித்தல், காணிவிற் 
றல், கொண்டுபோதல். 

Trans-fer'a-ble, a. கொண்டுபோகக்கூ. 
டிய, அறுதிச்சாதனம்பண்ணிக்கொ 
டுக்கக்கூடிய, அடைவிக்கத்தக்க. 

Trans-fer’ a-bles, 8. (pl. )பெயர்க்கத்தக் 
கவைகள்; கொடுக்கவாங்கத்தக்கவை 
கள், பிறர்க்குக்கையளிக்கத்தக்கவை 
கள், அடைவிக்கத்தக்கவைகள். 

Trans-fer-ree’, 5. zrதனக்காரன் , உறுதி 

' முடிப்பித்தவன், ஒப்புக்கொள்வோ 
ன்; பரித்தியாகபத்திரம்பெற்றவன். 

Trans-fer'rer, s. உறதிமுடித்துக்கொடு 
கீதிறவன், ஒப்புக்கொட்போன். 

Trans-fer'ring, s.கையளிக்கை, ஒப்புவி 
சக்கை, சாட்கை, தியாகம்செய்கை. 

‘Trans-fig-u-ra'tion, 8. மறுருபமாக்கு 
கை, வேகதமாறுகை, வேற்றுருக்கொ 
ள்ளுகை, விகாரருபமாகுகை. 

_ Trans-fig'ure, 0. a. 
ல், உருபத்தைவிகாரமாச்குதல். 
| Trans-fix’, v.a. உருவத்தைத்தல், உரு 

. லச்குற்றுதல், உருவப்பாய்ச்சுதல். 
Trans-form’, v. a. உருமாற்றுதல், Ca 

ஷமாற்றுதல், விகாரரூப்ப்படுத்தல். 
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to be transformed, waமபப்படெல், 
மாறுதல், விகாரரூபப்படுதல். 

Trans-form-a'tion, s. Silas, மறுளுபம், 
மறுவேஷம், அன்னியரூபம். 

Trans-fise’, v. a. வார்த்தல், மற்றொன் 
இிழ்வரம்ல்குகல், ஊற்றுதல், 

Trans-ft'si-ble, a. வார்க்கக்கூடிய; மற் 
ரொன்றிலேறேப்பண்ணக்கூடிய. 

Trans-fi'sion, s- வரர்ச்கை, மற்றொன் 
நிலேறப்பண்ணுகை, 

Trans-gress’, 0. a. மிறுதல், கடத்தல்,அ 

எவிறத்தல், எல்லைசடத்தல், salons 
ல, விலகுதல், அதிக்திரமித்தல். 

Transgression, 3. மிறுகை, குற்றம், த 

வறு, WADED Tw. 
Trans-gress’ive, a. மிறுநிற, sam@n, 

பாவமுள்ள, அதிக்நிரமமுள்ள. 
Trans-gress‘or, 8. குற்றவாளி, பிழைகா 

ரன், மீறுவோன், வலிலகடப்போன், 
அதிக்ரெமி, தவறுவோன். 

Tran-ship’, 0. @ ஒருதோணியிற்சரக் 
கைப்பநித்துமறுதோணியிலேற்றுதல் « 

Tran-ship'ment, s. மறுதோணியிலேற்று 
கை, தோணிமாற்றியேற்றுகை. 

Tran'sient, a. கி°oையற்ற, அஙித்திய, சற் 
அமொழுள்ள, அற்பாயிசான. 

Tran’sient-ly, adv. நிலoையற்றதாய், ௮ 
நித்தியமானதாய், அற்பாயிசாய். 

Tran’sient-ness, 9. அதநித்தியம், நிலையா 
மை, சொற்பகாலமுள்ளது. 

Tran-sil’i-ence, பாய்ந்துதிரிகை, 
Tran-sil‘i-en-cy, ~ Sess iy 

தாண்டித்தாண்டிச்செல்லுகை. 
Trans‘it, 8. Uy, குறுக்குகடை, பெ 

யர்ச்சி, பெயர்வு. 
of a planet, across the sun’s dise, 
UAFEOL., இரகசங்கமம். 
of any planet, சங்ரெகம், சங்ரொர் 
தி, உத்தரரொர்தம். 
of a spirit into an image, gare 
னம், ஸ்தாபனம். 

Trans'it-du'ty, 5. அர்தந்தவூர்வழியோகி 
நதற்கங்கங்கேகொரடுக்குந்தர்வை, இ 
டைத்தீர்னை. 

Tran-si'tion, s. organs, பெயர்ச், தா 
ண்டுகை, கட்ப்பு; செல்லுகை. 

Trans’i-tive, a. செல்லத்தக்க; கடக்க 
தீதக்க, தாண்டத்தக்க. 
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verb, பிறவினை, செயப்படுபொருளு 
டைவினை. 

Trans’i-to-ri-ly, adv. அநித்தியமாய், ௪ 
த்துவேளையுள்ளதாய், அற்பாயிசுள்ள 
தாய், அற்பரேரமுள்ளதாய். 

Trans'i-to-ri-ness, 8. நிலையாமை, நிலை 
யின்மை, அநித்தியம், அற்பரயிசு, 

Trans/i-t0-ry, a. நிலையாமையுள்ள, ஙி 
லையற்ற, அரித்திய, அழ்பாயுசான, 
நில்லாத, சொழற்பாயுசுள்ள். 
to be transitory, குறுகுதல்; அஙித்தி 
யமாதல், ஒழிதல். 

Trans-lat'a-ble, a. மெொழியெயரக்கத்த 
க்க, பிறயாஷைப்படுத்தத்தகக. 

Trans-late’, v. a. எடுத்துக்கொண்டுபோ ' 
தல், யாஷைப்படுத்தல், மொழிபெய 
ர்த்தல், பாஷாந்தரமாக்குதல். 

Trans-la'tion, s. மொழிபெயாப்பு. 
in sotipture, சாகாமல்மோட் சத்துக் 
கெடுபடுகை. 

Trans-la-ti'tious, 4. பரவசமான, மாற் 

றப்பட்ட, வேற்றுமைபடுதிற, 
Trans-la'tor, s. மொழிபெயர்க்றெவன், 
தப்பா, மறுயாவையாக்குவோன். 

Trans'la-to-ry, 4. யெயருறெ,மாறுதிற, 
Trans-la'tress, 5. மொழிபெயர்க்றெவள். 
Trans-lo-ca'tion, s. இடம்மாறுகை. 

Trans-lt'cence, ஒளியூடுருவுந்தன் 
Trans-lu'cen-cy, ல & மை, ஒளிபாயுந்த 

ன்மை, தெளிவு. 

Trans-li'cent, a. தெளிவுள்ள, தெளி 
வான; ஒளிவீசுறெ. 

Trans-ma-rine’, 4. sகடlலுக்கப்பாலுள் 
or, புற்தேசமுள்ள். 

Trans'mi-grant, a. சஞ்சரிக்க, தேசா 
ந்தரம்போதிெ, மறுபிறப்புள்ள. 

Trans'mi-grate, v. a. உருவமாறிப்பிறத் 
தல், உருவெடுத்தல், மறுபிறப்பாய்ப் 
பிறத்தல், பரகாயப்படல். 
to migrate, பரதேசம்போதல், 

Trans-mi-gra'tion, 8. wvறசனனம், மறு 
பிறப்பு, பரகாயப்பிரவேசம். 
goods and ills of, பிராரத்துவவினைப் 
பயன், இருவினை, ஈல்வினைதவினை. 
to another place, பெயர்ச், பெயர் 
வு; குடியெழும்புகை, வலசைவாங்கு 
கை, பரதேசம்போகை., 
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| Trans’mi-gra-tor, s. மறுசனனமெடுப் 
போன்,குடியெழும்பிப்போதிெறவன். 

Trans-mis'si-ble, a. உருவிச்செல்லத் 
தகக, ஒளிபாயத்தக்க, அனுப்பக்கூ 
டிய, செலுத்தக்கூடிய. 

T'rans-imis'sion, 8. ஊடுருவிச்செல்லு 
கை, அனுப்புகை, 

Trans-mis'sive, a. ஊடுருவக்கூடிய, @ 
ப்புவிக்சக்கூடிய. 

Trans-mit', ».4. அனுப்புதல், செல்ல 
விடதெல், போக்குதல். 

Trans-mit'tal, s. ஊடுருவிச்செல்லுகை. 
Trans-mit'ter, 8. உருவிப்போகப்பண் 

னுவோன், அனுப்புவோன். 
Trans-mit'ti-ble, a. அனுப்பக்கூடிய, 

போகப்பண்ணக்கூடிய. 
Trans-mu'ta-ble, a. மாறக்கூடிய, San 

ரப்படக்கூடிய, பேசமான. 
Trans-ma'ta-bly, adv. வ@காரமாய், வே 

ற்துமையாய். 
Trans-mu-ta'tion, 8. இரிபு, விகாரம், 

விகற்பம், மாறுகை. 

Trans-mute’, va. இரித்தல், மாற்றுத 
ல், விகாரப்படுத்தல் , வேறுபடுத்தல். 
to be transmuted, இரிதல், மதல், 
விகாரப்படுதல். — 

Trans-mit’er, s. Peat Fee OO 
Transom, 8. கப்பற்பின்னணியத்தின் 

குறுக்குமரம், குறுக்குச்சட்டம். 
Trans-par' en-Cy, 8 . அலக்கம், இரணமு 

ருவத்தக்கதன்மை. 
Trans-par' ent, a. தெளிவான, ஒளியுரு 

வத்தக்க, ஒளியூடுருவுகறெ. 
Trans-par’ent-ly, adv. தெளிவாய், தல 

க்கமாய், வெளிச்சமாய். 
Trans-par’ ent-ness, 8. ஒளியூடுருவுந்த 

ன்மை, தெளிவு, அலக்கம். 
Trans-pic'u-ous, a. ஒளியுருவத்தக்க,ஒ 

ளியுருவிப்பாயத்தக்க, 
Trans-piérce’, v. a. ஊடுருவுதல், ஊடு 

ருவக்குற்றுதல், உருவப்பரய்ச்சுதல். 
Trans-pir'a-ble, a. தோற்புரைவழியாய் 

ப்பொசியக்கூடிய. 
Trans-pi-ra'tion, s. உரோமத்துவாரத்தா 

ற்செல்லுகை, தோற்கசிவு. 
Trans-pire’, v. n. நிகழ்தல், தோன்றுத 

ல், சம்பவித்தல், பிறத்தல். 
to come to light, வெளியாதல். 
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to exhale, வெயர்த்கல். 
Trans-plice’, v. a. பெயர்த்தல், அகற் 

MEN, விலக்குதல். 

Trans-plant’, v. a. பெயர்த்துநடுதல், பி 
டுங்நொட்டெல்,பிரஸ்சானப்படுத்தல். 

Trans-plant-a'tion,'s. srற்றுநடுகை, er 
ட்டுகை, குடியெழுப்பியிருத்துசை. 

Trans-plant’er, s. குLயெழுப்பியிருத் 
அறெவன், பதியெடுத்துவைக்றெவெ 
ன், ஈாற்றுநாட்டுவோன். 

Trans'port, 8. பெயர்ச், பெயர்வு. 
as ecstacy, பரவசம், அனந்தம், 

' மானந்தம், அவசம். 

of passion, மருள், மயக்கம். 
Trans-port’, v. a. பெயர்த்தல், ஏற்றிப் 

போதல், கொண்டுபோதல், 
a felon, sள்ளனைஎற்றிவிடதெல். 
as ravish, வசப்படுத்துதல், மருளப் 
பண்ணுதல், வயெப்படுத்தல். 

Trans-por-ta'tion, 8. ஏற்றிக்கொண்டு 
போகுகை, பெயர்வு, பெயர்ச், 

Trans-port'er, s. ஏற்றியனுப்புவோன். 

Trans-pos’al, s. பெயர்வு, பெயர்ச்சி, 
மாற்றுகை, திருப்புகை. 

Trans-pose’, v. u. பெயர்த்தல், மாற்று 

தல், மாறிவைத்தல், மாறியெண்ணு 

தல்; திருப்புதல். 
Trans-p6-si'tion, s. பெயர்வு, பெயர்ச் 

இ, மாற்றுகை, மொழிமாற்று, எண் 

மாற்று, திருப்புகை. 

Trans-po-si’ tion-al, a. மாற்றுகைக்குரி 
ய, மாற்றப்படக்கூடிய. : 

Tran-sub-stan'tiate, v. a. மாற்றிவைத் 
தல், ஒன்றையொன்றாக்கல். 

_ Tran-sub-stan-ti-a'tion, s. ஒருவஸ்து 
் வைமற்றொன்றாக்குகை. 

Tran-su-da'tion, s. வெயர்க்கை, வியர் 

க்கை, SAGES. 
 Tran-stde', v. n. வெயர்த்தல், கசிதல், 

 Tran-sump'tion, s. பெயர்த்துவைக்கை, 
_ Trans-vers‘al, a. கஅக்கான. 

_ Trans-vers‘al-ly, adv. @méaaw. 
_ Trans'verse, s. குறுக்கு, AL w. 
_ Trans-verse'ly, adv. G@méamuw. 
Trap, s. பொறி; படுகுழி, கண்ணி. 

door, கள்ளக்கதவு. 

stick, பக்சடிக்குஞ்சாட்டை. 
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to setatrap, பொறியேற்றுதல், ௧ 
ண்ணிவைத்தல், தடமேற்றுதல். 

Trap, v. a. (see Entrap.) யொறிவைதீ 
அப்பிடித்தல், பொறியிலகப்படுத்தல். 

Tra-pan’, v. a. கண்ணியிலகப்படுத்தல, 
பொறியிலகப்படுத்தல். 

Tra-par'ner, 8. கண்ணிகுத்திப்பிடிப்ப 
வன், பொறியிலகப்படுத்துவோன். 

Trapey v.n. அலங்கோலமாய்௩டத்தல். 

Trapes, s அப்புக்கெட்டவள். 
Trap-é'zi-um, s. விஷமசதுர்ச்சிரம், வி 
@LWESIMUL WLW. 

Trap'e-zoid, s. தவிசமசதுர்ச்சிரேவம். 
Trap’ pings, s. (pl.) கோலம், அலங்கா 

ரம், அணி, தளவாடம், முட்டி 
Trash, s. உதவாதபொருள், soe” 

பொருள், கசாகூளம். 
Trashy, a. உதவாத, கூடாத, பயனம் 

ற, அபிரயோசனமான, பலனற்ற. 
Travail, s. கொ, ரோக்காடு, அம்பாய 

ம்; பிரகுதிவாதை, :-பிரசவவேதனை, 
வருத்தம், கருமாரி, வயாவருத்தம். 

Travail, v. n. பிரசவவேதனைப்பதெல் 
வயாவேதனைப்படுதல். 

Trav’el, v.n. பிரயாணம்பண்ணுதல், ப 

ரதேசம்போகுதல், தேசாந்தரம்போ 
குதல், பயணம்போகுதல். 

Trav'el-ed, a. Jrயரணத்திற்கண்ட. 
Trav'el-er, s. வழிப்போக்கன், பிரயா 

ணக்காரன், வழிச்செல்வோன். 
Trav'el-ing, a. பயணம்பண்ணுதிற, பி 
ரயாணம்பண்ணுறெ. 

Trav’els, s. (pl. ) யாத்திரை, பிரயாண 
ம், பயணம், பிரயாணசங்கதிகள். 

Trav'erse, s. தடை, குறுக்கிடுவது. 

Trav’erse, v. a. sடந்துபோதல், GMs 

கேபோதல், குறுக்காதல். 
a gun, &c., இலக்குக்குவருதல். 
to oppose, எதிர்த்தல், விரோதித்தல். 
to wander, அனலைந்துதிரிதல். 3 
as a planet, சஙஇிரமித்தல். 

Trav'erse, a. @MéSrar. 

Trav'es-ty, s. வசைப்பாட்டு, நிந்சனைப் 
பாட்டு, விதுஷணகவி. 

Trav'es-ty, a. புதுக்கோலமுள்ள, பரி 
காசக்கோலமுள்ள. 

Tray, s. தொட்டி, பாத்திரம், பத்தல். 
H 5t 
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Treach’er-ous, a. sசபடமுள்ள, தம்திர 
முள்ள; இரண்டகமான, நம்பிக்கை 
த்துரோகமான, சதிமானமுள்ள. 
person, விசுவாசகாசகன். 

Treach’er-ous-ly, adv. தரோகமாய், & 
ம்பிக்கையீனமாய். 

Treach’er-ous-ness, Q) 7 or LGD, 
Treach’er-y, x ¢ வஞ்சகக்கருத் 

அ; கள்ளக்கருத்து, சற்பனை, சதி, த 
ரோகம், விசுவாசப்பாததம், கம்பிக் 

கைத்துரோகம். 
Tréa'cle, s. Germ, குழம்பு; பாணி, 

பாகு; அதிரசம், பானீயம், 
Tread, s. மிதி, உழக்கு, 
Tread, v. a. மிதித்தல், கால்வைத்தல். 

down, உழக்குதல், மிதித்தல், HOE 

தீதல். 
hard, பொறுக்க மிதித்தல், ஊன்றிமி 

தஇித்தல், உழக்குதல். 
out corn, கதிரடித்தல், குடுமிதித்தல், 
பேராடித்தல். 
as fowls, அணைத்தல், சேருதல், பட் 
சிமைதனம்பண்ணுதல. 

Tread'er, s. மிதிப்போன், உழக்கு 
வோன். 

Tread'le, பாவலைதொடுத்தமிதிதடி , 

Tred’ dle, ° fap மிதி 

தடி, மிதிதடி. 
Tread’-mill, s. மிதித்தியக்குஞுசில்லுள் 

ளவியந்திரம். 
Tréa’son, 5. இராசத்துரோகம், இராசி 

ந்தை, கர்த்தத்துரோகம். 

Tréa'’son-a-ble, a. இராசத்துரோக மான, 

இராசாவுக்கடங்காத, அமைவில்வாத. 

Tréa'son-a-ble-ness, 8. இரரசத்துரோக 

் முடைமை, சதியுடைமை. 
Tréa'son-a-bly, adv. இராசத்துரோகமா 

ய், இராசநிட்ரமாய். . 

Treasure, s. பொக்கிஷம், செல்வம், 
கையிருப்பு, திரவியம். 
buried, சேமம், புதையல். 

in possession, கைரொக்கம், கையிரு 
ப்பு; கைப்பணம், 

Treas'ure, 0. a. கவட்டில்கில் திட்டெல், | 

சேர்த்தல், சேகரித்தல், சேயித்தல். "| 

Treas'ure-house, s. யெரச்கிஷசாலை; | 
திரலியவீு, பணப்பண்டாரம, 
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Treas'ur-er, s. பெொக்திஷக்காரன், ரொ 
க்கக்காரன், சம்பிரதி, பொக்ஷெவி 
சாரணைக்காரன். 
treasurer’s office, QuréQaga ear 
ணெச்சாலை, கணக்காரயர்சாலை. 

Treas'ur-y, 5. ரொக்கலீடு, களஞ்மிெம், 
பண்டவீடு, பொக்திஷவீடு, பணப் 
ண்டாரம்; திரவியக்கிரகம், 
lord of, சம்பிரதி, . பொக்இஷபிரதா 
ணி, களஞ்சியகாரன். 
as the place or box, பெொச்கிஷப்பெ 
ட்டி, மகமைப்பெட்டி, 

Tréat, 5. உபசரணை, உபசரரம். 
as entertainment, விருந்து, 

Tréat, ». a. கடத்துதல், பாவித்தல். 
of, in a discourse, லிபரித்துச்சொல் 
வதல், எடுத்துப்பேசுதல், விரித்துரை 
தீதல், விளக்குதல், 
a disease, ஒள ஷதஞ்செய்தல். 
with fondness, Frரர்தெல், பாராட் 
டுதல், செல்வம்பண்ணுதல், சொண்் 
டாடுதல், கொதுகுலம்பண்ணுதல். 
with lenity, sண்சரடையாய்விடுதல். 
with respect, sணிசமாய்மடத்துதல், 
உபசரித்தல், சங்கித்தல், 
as negociate, சமாதானம்பேசுதல், & 
டுப்பேசுதல், மத்தியஸ்தஞ்செய்தல். 
as an inferior, தள்ளுதல், இகழ்தல், 
குறைவாய்ஈடத்தல். 

Tréat'er, 5. உபசாரஞுசெய்வோன், வி 
ரித்துரைப்போன். 

Tréat’ise, s. பத்திரம், பத்திரிகை, சிறு 
புத்தகம், வியாக்கியானம், பிரசங்க 
ம், நிருபம், வியார்த்தி, 
scientific, seal are. 

Tréat’ment, s. rLத்துகை, பயிற்றுகை, 
உபசரணை, உபசாரம். 

in medicine, மvருக்துமிரயோகம்பண் 
MME, ஒளஷதமிடுகை. 

Tréat’y, 5. பொருத்தம், இணச்சம், சமா 
தானம், சமாதானவடம்பிடிக்கை. 

Treb'le,s. ௨௫சஇசை,தாரம்,வல்வலிசை. 

Treble, a. மும்மடங்கான, மூன்றாய் 
மடித்த, மும்மடியான. 
voice, வல்லிசை, உச்சஇசை. 

Treb'le, 0. a. மும்மடங்காக்குதல், or 
புரிப்பாய்ச்சுதல். ee 

Treb'ly, adv. மும்மடங்காய். 
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Tree, s. wr, விருட்சம், விருக்கம், 
தரு; தாபரம். 

hard, the inside, அகக்காழ், 
hard, the outside, புறக்காழ். 
neither sap nor heart, முமழுவைரம், 
அகப்புறக்காழ். 
female, பெண்மரம். 

male, ஆண்மரம். 

Trel'lis, s. கொளுகொழம்பு, பந்தர்; பற் 
அக்சகோடு, கொடிப்பந்தர். 

Trel'lis-ed, «. சொளுகொம்புள்ள. 

Trem'ble, v.n. sடுங்குsல், அதிருதல், 
கம்பித்தல், குலைதல், MESA, இடு 
கிடத்தல், விதிர்விநிர்த்தல். 
as the hand, sைபதறுதல், கைநடுங் 

குதல், கையுதனுதல், கைவிதிர்த்தல். 
Trem’bler, s. sநிங்கு வோன். 
Trem’bling, s. s௫க்கம், தத்தளிப்பு, 

உல்லோலிதம், கம்பம், இடுஇிடுப்பு. 
Trem'biing-ly, adv. sக்கமாய், டி 

டப்பாய், பதறுதலாய். 

Tre-men'dous, a. அஞ்சத்தக்க, பிரமா 
ண்டமான; எங்கப்பண்ணத்தக்க, ப ட 
யங்கரப்படத்தக்க, அதிசயமான. 

Tre-men‘dous-ly, adv. பயயங்கரப்படத் 
தக்கதாய், எங்கத்தக்கதாய். 

Tre-men'dous-ness, s. பயங்கரம்,திில். 
Tré'mor, s. அச்சம், ஏக்கம், .ஈடுக்கம். 
Trem'u-lous, a. sடிக்கமுள்ள, அசைவு 

ள்ள; பயங்கரமான. 
Trem’u-lous-ly, adv. பயங்கரமாய், ஈடு 

ச்கமாய், விதிர்ப்பாய். 

Trem’u-lous-ness, 5. க்கம், ப்ச்றுகை, 

அசைவு, கம்பனம். 
Trench, s. சுரங்கம், அகழ், முரஞ்சு. 

as ditch, பள்ளம், அகழி, மடு, ௮௧ 
ழ்க்ிடெங்கு, கால்வாய். 

Trench, v.a. சுரங்கமறுத்தல், அகழ்த 
ல், அவாரமறுத்தல். 

 Trench’ant, a. அகழியுள்ள, வாய்க்கா 
ள்ள, அகழுள்ள. 

Trencher, s. மரப்பாத்திரம், இலைத்தட் 
—— «@, போசனபீடம், மரத்தட்டம். 

_ Tre-pan’, 3. திலையோட்டைத்திதக்குங் 
கருவி,.அறப்பணம். 

Tre-pan', ®. a. கல்கம் ? 
|. அயரிசோதித்தல். | 
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Trep-i-da'tion, s. அதிர்ச், நடுக்கம், ௭ 
G6, தத்தளிப்பு, தமொற்றம். 
to be in trepidation, குலைதல், ஏங் 

குதல், தத்தவித்தல்,; பதறுதல், SAK 
MSN, ௩டுநடுங்கல், 

Tres'pass, 8. குற்றம், துரோகம், தோ 
ஷம், பாவம், தவறு. 

Trespass, 2. a. எல்லைகடத்தல், கட்ட 
ளையைமீறுதல், கட்டளைகடத்தல்,பா 
வஞ்செய்தல், அதிக்கிர்மித்தல். 

Tres'pass-er; s. dழைகாரன்; குற்றவா 
ளி, மீறுவோன், அதிக்சிமி. 

Tress, 8. பனிச்சை, மயிர்ச்சுருள். 
Tress'el, a. மயிர்ச்சுருளூள்ள. 
Tress'ute, s. ஒரம், விளிம்பு. 
Tret, 3. கழிவு, பிசுக்கு. 
Tri'a-ble, a. சேரதிக்கக்கூடிய. 

Triad, 8. மும்மூர்ச்ி, இிறிமூர்ச்ி, 
Tal, s. சோத்னை, பரீட்சை, ஆராய் 

வ, udlCerster, பிரயாசம். 
of a case, சராட்சிவிளக்கம், சோதனை, 
ஆராய்வு, வழக்குவிசாரணை. 
of a precious metal, உரைத்துப்பார் 
க்கை, சோதனை, பரீட்சை. 

Tri’ an-gle, 8. முக்கோணம், இரிகோ 
ணம், திரிபுயம், இிரிபுடகம். 

ceqiablacerst) ச்மதிரிபுயம். 
equiangulat, சமதAிரlிகொணம். 
isosceles, துவிசமதிரிபுசை. 
scalene, வ ஆமத்திரிபுயம். 

Tri-an'gu-lar, a. முக்கோணமான, திரி 
கோணமான, திரிபுயமுள்ள. 

Tribe, s. வருணம், கோத்திரம், சாதி, 
குலம், பகுதி, வமிசம், சனம். 

Tribe, v. a. கோத்திரமாக்குதல். 
Trib-u-la'tion, s. உபத்திரவம், நெருக் 
இடை, நெருக்கம், இடர், இடுக்கண், 
இடைஞ்சல், சோதனை. 

Trib'u-lous, &. கப்பணம், இரும்பினாற் 
செய்தநெரிஞ்சின்முள். 

Tri-bu'nal, s. மீதித்தலம், நியாயாசனம், 
நியாயத்தீலம், பஞ்சாயம். : 

Trib‘une, s. விசாரணைக்கரரன், தலைவ 
ன்; ஊரதிகரரி, 
as bench, rFீதாசனம், Sree’. 

Trib‘usnate,  ஊரதிகாரம், தேச 
Trib'une-ship, பாலனம்; ஊர்விசா 
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Trib-u-ni tial, a. ஊரதிகரரத்துக்குரிய, 
தேசபாலனத்துக்குரிய. 

Trib'u-ta-ry, s. திறைகொடுக்கிறவன், 
கப்பங்கட்டுநிறவன். 

Trib'u-ta-ry, a. உதவியுள்ள, ஒத்தாசை 
யுள்ள, உதவிசெய்திெ, அணையான, 
திறைகொடுக்கிற. 
streams, உபகதி, பேராற்றில்விழுஞ் 

ற்றாறு. 
as subject, உபவரசன், கழரசன். 

Trib'ute, 8. இறை, வரி, கடமை, கப் 
பம், சங்கம், திறை, ஆயம். 
by an independent state, திறை, ௧ 
ப்பம், பாகுடம், 
to pay tribute, sப்பங்கட்டதெல், தி 
றைகொடுத்தல். 
to receive tribute, றை கொள்ளுத 
ல், திறைவாங்குதல். 

Trice, s. சணப்பொழுது, 
Trick, s. மடிப்பு, எத்து, கபடம், கள் 

ளம், குது, அவகடம், பித்தலாட்டம். 
to play atrick, Qத்தலாட்டம்பண்ணு 
தல், உபாயம்பண்ணுதல், அபரயம்ப 

OO FV, தம்திரம்பண்ணல். 
Trick, 0. 4. மடிப்புப்பண்ணுதல், எய் 
த்தல், எத்துதல், கள்ளம்பண்ணுதல், 

குதுபண்ணுதல், திரியாவரம்பண்ணு 
தல், கபடம்பண்ணுதல். 
as slight of hand, செப்படிவித்தை, 
கைச்சிமிட்டு, கைச்சித்திரம். 
of conjurors, sண்கட்டுவித்தை, மா 
ந்திரியம், தாம்திரியம். 
as decorate, அலங்கரித்தல், Canvey 
செய்தல், புனைதல். 
as habit, யழக்கம், சேட்டை. 

Trick’er, உபாயி, அபாயி,கோட் 
Trick'ster, ¢ காரன்,எத்தன்,கபடன். 
Trick’er-y, s. கெருடு, கபடம், அலங்க 

ரிப்பு, தந்திரம், அபாயம். 
Trick’ish, a. ut. முள்ள, உபரயமுள் 

ar, நெருளெள, தந்தரமுள்ள. 
Trickle, v.n. ஒழுகுதல், வடிதல், சொ 

ரிதல், பொசிதல். 
as tears, கண்ணீர்சொரிதல்; அளிது 
ளியாய்விழுதல். 

Trick’sy, a. நேற்றியான, சிறப்பான. 
Trident, s. குலம், மூவிலைவேல், கழு 

முள், முக்கவர்முள். 
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Tri-en'ni-al, a. மூவாட்டையான, மூ 
ன்றுவருடத்துக்கொருமுறைவருநறெ. 
report, திறிவற்சரவிளம்பரம். 

Ter, s. சோதனைகாரன், நீதிவிசாரிக்ி 
றவன், நடுநீதிக்காரன், உரைகல், 2 
ரையாணி, பரீட்சகன். 

Tri‘fid, a. முக்கருவுள்ள. 
Trifle, 8: எளிது; அற்பம், சுலபம், சொ 
Dub, வீண், இஞ்சம். 

Tri‘fle, v.n௩. அற்பமாயெண்ணுதல், ௮ 
வமதித்தல், இஞ்ரிற்படுதல். 

away time, நேரங்கடத்துதல், மேரம் 
போக்குதல், பொழுதுகழித்தல். 

Trifler, s. பரிசாசக்காரன், ௮வமதிகா 
ரன், வீணன், கிஞ்சிலாக்குவோன். 

Tri‘fling, a. அற்பமான, வீணான, சிறிய. 
to be trifling, சிறுகுதல், அற்பமாதல். 

Tri‘fling-ly, adv. அற்பமாய், வீணாய், ம 
தியாமல், கிஞ்சிலாய்.. 

Tri-fo'li-ate, a. மூவிதழுள்ள, மூன்றித 
ழுள்ள, முத்தளிருள்ள. 

Tri'form, a. மூன்றுவடிவுள்ள. 
Trig'ger, s. தரிப்பு, மிண்டி, பொறுப்பு, 

மிண்டு, பிடிப்பு. 
of agய,பெரறிக்குங்கருவி,கள்ளன். 

Tri'gon, 8. முக்கோணம். 
in astrology, இநிகோணககேர்க்கு. 

Trig'o-nal, ப அதக் ழ் 
Trig'o-nous, © § ரிபுசமுள்ள. 
Trig-o-no-met'ric-al,a. Gக்கொணவிதி 

யான,முக்கோணசாத்திரத்துக்கடுத்த. 
table of sine, மலச்சாவாக்கியம். 

Trig-o-no-met'ric-al-ly, adv. முக்கோ 
ணவிதியாய். 

Trig-o-nom’e-try, $. முக்கோணசாத்தி 
ரம், இரிகோணவிதி. 

Tri-lat'er-al, a. மூன்றுபக்கமுள்ள, மு 

ப்புறமுள்ள, திறிபுசமான. 
Tri-lit’er-al, a. ands. மவெழுத்துள்ள, 

மூவெழுத்துப்பெயர். 
Trill, 5. அசைப்பு, அனுக்கு, குனிப்பு. 
Trill,v.a. அசைத்திழுத்தல்,அனுக்குதல். 
Trillion, s. பதினாயிரமகாகோடி, பத் 

தொன்பதாந்தானத்தெண், கோணி. 
Tri-l@min-ar, ; enn ab 

‘ முச்சுடருள்ள.. 
Trim, s. பூஷணம், பண், உடுப்பு. 

ofa ship, ஆயத்தம், சன்னத்தகோலம. 
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Trim, v. a. ஒழுங்குபண்ணல., 
to decorate, pase GOs se, அல 
ங்கரித்தல், கோலஞ்செய்தல். 
a timber, வெட்டுதெல், Fase. 
up, as a tree or hedge, starsa, நறு 
க்குதல், அலக்குவெட்கெல், அலம்ப 
ல்வெட்கெல், கிளைகறுக்குதல்.  ' 
as alamp, லிளக்குச்சோடித்தல். 
as manage, செவ்வையாக்குதல். 

Trim, a. இறுக்கமான, நெருக்கமான, 
அலங்காரமான, நேற்றியான, கோல 
முளள, ஆயத்தமான. 

Trim’e-ter, சிந்தடி 
Tri-met'ric-al, “" ‘ செய்யுள். 
Trim'ly, adv. நேற்றியாய், ஒழுங்காய், 

அப்புரவாய், பூஷணமாய். 
Trimmer, s. sன்னைமாறி,அங்கிடுதெத்தி, 

a timber, அண்டைபோட்டமாரம். 
Trim'ming, s. உடையின்குக்கம், தொ 

ங்கல், குஞ்சம். 
Trim'ness, s. அடர்த்தி, பவித்திரம், Ca 

ற்றி, பூஷணம், ஈற்சீர். 
Trine, s. தரிகோணநரோக்கு. 
Trine, @. மும்மடங்கான, கனவடிவான. 
Trin-i-ta'ri-an, s. இறியத்துவமார்க்கத் 

தான்; திரைக்கியவாதி. 
Trin’i-ty, s. மூன்றொன்றாயிருக்கை, தி 

ரியத்துவம், தஇரியேகம. . 
in unity, திரீத்துவம், ஒன்றில்மூன்றி 
Geos. 
unity in trinity, இரியத்துவம், மூன் 
றெொன்றாயிருக்கை. 

Trink’et, s. மோதிரமுதலியசினனாபர 
ணம், அற்பபூஷணம். 
as little things, Aற்று॥டைமை. 

Tri-nd’mi-al, 8. Foro. 
Trio, s. மூன்றொன்றாயிருக்கை, முச் 

சந்தி, திரியேகம், திரியத்துவம். 
Trip, 5. எற்று, தட்டு, இட அ, வழுக்கு, 

SAD, தப்பு; வழு. 

அறசைச் 

‘as journey or voyage, சாரி, நடை, 
பவனி, பயணம், யாத்திரை. 
as false step, sam, இடற. 

totake a trip, சரரிபொதல், உலாவல். 

Trip, 0. a. தெற்றிவிமுத்துதல், தட்டிவி 
ழுத்துதல், பின்னிவிழுத்தல். 
to supplant, sவிழ்த்தல், பெயர்த்தல். 

Trip, v. ௩. இடறுதல், தவறுதல், 
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and fall, தவறிவிமுதல், சறுக்கவிழு 
தல், வழுக்கிவிழுதல். 

as skip, தத்துதல்,அள்ளுதல்,வாவுதல். 
to step lightly, குந்திரடத்தல். 

Trip'ar-tite, a. YuuwGeror, முக்கூ 
ரன, மும்மடியான. 

Tri-par-ti'tion, s. முக்கூறாக்குகை, மூ 
ன்றாற்பிரிக்கை. 

Tripe, s. இரைப்பைக்கறி. 
Trip'e-dal, a. மூன்றுகாலுள்ள. 

Tri-per'son-al, a. மன்றாாாள்ள. 
Tri-pet’al-ous, a. மூலிதமுள்ள. 
Triph’ thong, s 8. மூன்றுயிரெழுத்துப்பு 

ணர்ப்பு, மூவுயிர்க்கூட்டம். 
Trip'le, v. a. மும்மடங்காக்குதல், மும் 

மடியாக்குதல். 
Trip'le, a. மும்மடங்கான , மும்மடியா 

ன, மூன்றுமடங்கான. 
Triplet, S. மூவடிச்செய்யுள், திரிககெ 

ம், வகைக்குமூன்ற. 
Trip'li-cate, a. மும்மடங்கான, மும்ம 

டியான. 
Trip-li-ca'tion, s. மும்மடங்காக்குகை. 
Tri-plic’i-ty, 8. மும்மடங்கு. 
Tri'pod, s. முக்காலி. 
Tripper, s. பரபரென்றுநடக்நறெவன். . 
Tripping, 8. தத்துுடை,; கெச்சைஈ 

டை, பரபரப்பானநடை, தெற்றிவி 
முத்துகை, எற்றுகை, வழுக்குகை. 

Trip'ping-ly, adv. கெச்சைநடையாய், 
பரபரப்பானநடையாய், அருதுரெ 
ன்று, அடிப்பாய். 

Tris-yl-lab’ic, ப 
Tris-yl-lab’ic- al, $e ate 
Tris-yl'la-ble, s. gpaee. 
Trite, a. பழையதான, பதனழிந்த, தே 

ம்பின, பழையவழக்கமான. 
Trite’ly, adv. பழையதாய், வாடிக்கை 

யாய், பதனழிவாய், சத்துக்கெட்ட 
தாய், நெடவெழக்கமுள்ளதாய். 

Trite'ness, s. டழைமை, சிதைவு, bay. 
Tri'the-ism, s. Aறிமூர்த்திமதம். 
Tri'the-ist, s. Aறிமூர்த்திவாதி. 
Tri-the-ist'ic, a. மும்மூர்த்திவாதிக்குரி 

ய, தஇிரிமூர்தீதியுள்ள. 
Trit'u-rate, v. a. அரைத்தல், உரைஞ்சு 

தல், உரோஞ்சுதல்,. குரணித்தல், GF. 
க்குதல், தேய்த்தல், பஸ்மமாக்கல். 
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oil, &c., தேய்த்தல், அழுத்துதல். 
Trit-u-ra'tion, 3. அரைப்பு, தேய்ப்பு, அ 

ளிப்பு, சாதிப்பு. 
Triumph, s. கம்பீரம், வெற்றி; சயம், 

பருமிதம், ஆர்ப்பரிப்பு; 
Triumph, v. n. வெற்றிசிறத்தல், வெற் 

நிகொள்ளுதல்,சயங்கொள்ளுதல்,கெ 
ம்பீரித்தல், வெல்லல். 

Tri-umph’al, a கம்பீரமான, வெற் 

Tri-umph’ant, a | epg வெற்றியு 
ள்ள, சயமுள்ள. 

Tri-umph’ant-ly, adv. கம்யீரல்ங்ப பரு 
மிதமாய், ஆர்ப்பரிப்பாய், வெற்றிசி 
றந்து, செயமாய். 

Tri'umph-er, s. சயங்கொண்டவன்,வெ 
ன்றோன், வெற்றிகொண்பேன். 

Tri-um'vir, s. ஓரிராச்சியத்தையொன் 
ரூய்ஆளுமும்மன்னரிலொருவன். 

Tri-um'yi-rate, 8. மும்மன்னரொன்றா 
யாளுமிராச்சியம். 

Tri'une, a. இரியத்துவ, திரியேக; மூன் 
ரொன்றான. 

Tri-wni-ty, 5. இரியேகம்) தஇரியேகத்து 
வம், மூன்றொன்றாயிருக்கை, 
the triune, Aஇரியெகக டவுள். 

Triv'i-al, a. அற்ப, எளிய, திரணமான, 
நெளிதமான, சொற்ப, பயனற்ற. 
thing or affair, ன்னக்காரியம், அற் 
பகாரியம்,;  சொற்பகாரியம், வீண் 
காரியம், விருதாக்காரியம். 

Trivii-al-ly, adv. வீணாய்; அற்பமாய், 
சொற்பமாய், கஞ்சிலாய். 

Triv’i-al-ness, s. அற்பம், சிறுமை, சொ 
ற்பம், GFA. 

Tro'chee, s. நேரசைநிரையசைசசர். 

Tro-chil'ics, s. (pl.) சற்றோட்டலீதி, 
Trd'chings, s.(pl. )soங்கொம்பின்கவர் 
Troll, v. n. சற்றியோடதெல், மண்டலமா 

யோடுதல். 
in a coach, சவாரிபோதல். 

Trol'lop, s. அப்புக்கேடாய்த்திறிபவள். 

Troop, 8. went, அணி, சேனை, கூட் 
டம், திரள். 

Troop, v. n. அனரியணிலாங்ப்மோதல், 
மொய்த்தல், இரளுதல், 

Troop’er, $. . இராவுத்தன, Grarineirs 
குதிரைவான்.. க, 
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Troops, s.(pl.) படைசனம், சேனை, 
தளம், இராணுவம். 

Trope, 8. உரூபகாலங்காரம்.' 

Tro'phi-ed, a. கொள்ளையிட்டபொரு 
ளாலலங்கரிக்சகப்பட்ட. 

Trophy, &. சத்துருக்களிடத்திற்பறித்த 

பொருள், வெற்நிக்குறி, வெற்தித்த 
ம்பம், செயத்தம்பம்,வெற்றிக்கொடி , 
வீரக்கொடி, 

Trop'ic, s. உட் டணாந்தரேகை, தெட்௪ 
ணஉத்தராயணார்தரேகை, 
of Cancer, உத்தராயணமண்டலம், 

கற்கமண்டலம். 
of Capricorn, emer terse 
ம், மகரமண்டலம், 

Trop'ic-al, a, அயன; உட்டணாந்தரே 
கைக்குள்ளான, உவலமையான. 

Trop'ic-al-ly, adv. அயனத்துக்கடுத்த 
தாய். 

Trop-o-log'ic-al, a. உரூபகரலங்காரத் 
துக்குரிய, 

Trot, 5. கெச்சைகடை, நாயோட்டம், 
அரிதவோட்டம். 

Trot, v.n. கெச்சைமிதியிற்போகுதல், 
அரிதமாய்ஈடத்தல். 

Troth, s. sம்பிகச்கை, த்க் சத்தி 
யம், நிதார்த்தம். 

plight, மணவாக்குத்தத்தம். 

Trotter, 5. செச்சை நடைக்சாரன், அரி 
தவோட்டமிருகம். 

Troub'le, s. தலையிடி, சோலி, மிர்யீரச 
ம், அலைவு; உலைவு, கலக்கடி, ௪ஞ்ச 
லம், தொல்லை, குழப்பம், தொந்த 
ரை, சங்கடம். 

of mind, அயரம், கிலேசம், வியா 
குலம், ஆகுலம். a 

Trouble, v. a. அலைத்தல், உலைத்தல், ௧ 
லக்கழிபண்ணுதல், குழப்புதல், கஸ். 
திப்படுத்தல், சங்கடப்படுத்தல். 

Troub’ ler, 5. சோலிக்காரன், அலட்டுக் 
காரன், தொல்லைபண்ணுறெவன், வ 
ருத்துவோன். 

'Troub'le-some, a. அ ட்டான,; அலைவு 
ள்ள, அலைக்கழிவான, உலைவான, கி 
லக்கடியான, தொந்தரையான. 

Troub'le-some-ly, adv. அஸ்த் ற உ 
லைவாய், தொர்தரையாய். 
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Troubling, a. சோலியான, குழப்பம் 
ctr 2 Bm,  கலக்கம்பண்ணுஇிற, 
தொந்தரைபண்ணுறெ, சோட்டாலை 
பண்ணுஇறெ. 

Tréub'lous, a. சோலிப்பட்ட,;, சொந்த 
ரையுள்ள, சிக்குள்ள. 

Trough, s. தொட்டி, பத்தல், Sal. 
of stone, sகற்றாட்டி. 

Trounce, ». a. தண்டித்தல், ஆக்கனைப 
ண்ணல், அடித்தல். 

Trout, s. குளமின், சத்தசலத்தில்மின். 
Tro'ver, s. பிறன்பொருளைத்தன்வசமா 
கவைத்திருக்கை, 

Trow, 0. ௩. ஈம்புதல், நினைத்தல், எண் 

ணுதல்; சிந்தித்தல். 
Trowel, s. சாந்தகப்பை. 

for gardening, saarar, woo Soa 
டுமோர்கருவி. 

Trow’sers, s. (pl.) காற்சட்டை, காலு 
டை, அரைச்சட்டை. 

Troy'-weight, 2? Qu rekGovekaiiilgns 
Troy, ey, படிக்கல். 

Triant, s. வேலைக்கள்ளன், சோம் 
பன். 

. to play truant, eண்பொழுல்போக் 
கல், சோம்பாய்த்திரிதல், 

Tri’ant, a. சோம்பாய்த்திறிறெ, வீணா | 
ws BNE) m. 

Trice,s. rarer Aas OuilRéens, ys | 
தஒய்வு, போர்விடுகை. 

Triice’-break-er, s. உடன்பிடிக்கைமி | 

DA pai cr, உடன்பாடகெடர்தவன். 
Truck, s. பண்டமாற்று. 

as a small wheel, eOWe¢Aea, சாம்பி | 

யுருள். 
Truck, v.n. பண்ட மாறுதல். 
Truck’er, s. பொருள்மாற்றுவர்த்தகன். 
Truck'le, v. n. இணங்குதல், சம்மதித்த 

ல்,முகத்துக்கொம்படுதெல்,பதுங்குதல். 
Truck'le-bed, s. சல்லுக்கட்டில். 

Truck'ling, @. பதுக்கமான, இச்சகமா 

ன, ஒம்பகிற, இணங்குழெ, 
 Tri'cu-lence, s. அச்சுறுத்துந்தன்மை, 
குரூரம், உக்கிரம். 

_ Tri’cu-lent, a. வேடத்தனமான, கெடு 
. தியுள்ள; . அச்சுறுத்துத்தக்க, குன் 
ன; கொடிய. 
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Trudge, v.n. srல்கபையாய்ப்பொதல், 
தளர்கடையாய்ப்போதல். 

Triie, a. ரேர்மையுள்ள, உத்தம, செம் 
மையுள்ள, உண்மையான, சத்தியமா 
ன; மெய்யான. 
declaration, Aடசெய்தி, நிதானம், ௪ 
தீதியவசனம், நாணயம். 
heroes, சுத்தலீரர், அஞ்சாலீரர். 
valor, சத்தலீரம், விடாவிரம், 
as faithful, யதார்த்தமான, நேர்மை 
யுள்ள, நிதார்த்தமுள்ள. 
as straight, நேரான, கோடாத. 

Trie'-born, a. கலந்தப்பாத, கற்பியலா 
ற்பிறந்த, பரவணிப்பட்டத்துக்குறிய 
வனாஃப்பிறந்த. 

Trie’-bred, a. . சரியாய்வளர்க்கப்பட் 
ட, முறையாய்ப்பயிற்றப்பட்ட. 

Triie'ness, s. நிதானம், நேர்மை, உண் 
மை, யதார்த்தம், மெய், சத்தியம். 

Trug, ௧. தொட்டி, பத்தல். 

Trப'ism, 5. அத்தாட்சிவேண்டாதநஙிச்ச 
யம், உண்மையளவை. 

Trull, s. தூர்த்தஸ்திரி, பரத்தை, வேசி, 
பொதுமகள், கணிகை, விலைமகள். 

Tri'ly, adv. உள்ளபடி, மெய்யாக, நிச 
மாக, நிச்சயமாய், யதார்த்தமாய், சத் 
தியமாய், உண்மையாய். 

Trump, s. எச்சாளம், பூரிகை. 
to put to the trumps, அந்தரிக்கப்ப 

ண்ணுகல், அவதிப்படுத்துதல், HO 
முட்டுப்படுத்துசல். 

Trump, v. a. வெற்றிக்கடுதாரியிட்டிக் 
கெலித்தல். 
to trump up, வழிவகைதேதெல், சே 
கரித்தல், வரவழைத்தல். 

Trump'er-y, s. உதவாதபொருள், குப் 
பை, கசாகூளம், பீற்றல், பிதற்று, வீ. 
ண்பேச்சு, பொய். 

Trump’et, s. sாளம், எக்காளம், தாரை, 
— பூரிகை, 

funeral, பேய்சக்கரளம். 
long, வாங்கா. 
as a person, அதிசொல்வோன். 

Trump’ et, 0.4, எக்தாளத்காற்செலத்த 
ம்பண்ணுதல். 

Trump’et-er, s. எக்காளமூதுறெவன்; 
பிரசித்தம்பண்ணுநிறவன். 
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Trunc/ate, v. a. சூழையாக்கல், அங்க 
பங்கஞ்செய்தல். 

Trune’a-ted, a. கூழையான, அங்கபங 
«ner, பங்கப்பட்ட. 
Trun-ca'tion, s. கழையாக்குகை, அங் 

கபங்கமாக்குகை, அங்கபங்கம். 
Trun’cheon, s. வளைதடி, எழு, கட்டி 

யக்கோல், குறும்சடி, அதிகாரமுத்தி 
ரிகைக்கோல், போர்மறிப்பறிகோல். 

Trun'dle, s. ல்ல உருள், சக்கரம். 
Trun'dle, ». a. உருட்தெல். 

Trun'dle, v.n. உருளுதல். 

Trunk, 8. பெட்டகம், பெட்டி, பேழை. 

makers, பெட்டியுண்டாக்குவோர், 
முச்சியர். 
the body, உடம்பு, முண்டம், மெய். 
headless, sவந்தம், உடற்குறை. 
of a tree, அ।ிமரம். 
of an elephant, துதிக்கை, தம்பிக் 
கை, தொண்டலம். 

Trun'nion, $. பீரவ்கியினருகணைக்கட் 
டை. 

Tra'sion, s. தீள்ளுகை, உந்துகை. 
Truss, s. மூட்டை, கட்டு, திரளை, பூங் 

கொத்து. 
for a rupture, பையத் 
டுமவார். 
of straw, uவைக்கோற்றிரளை, வைக் 
கோற்கட்டி. 

Truss, v. a. புடைப்பமர்ச்திக்கட்டுதல். 
Trust, s. கம்பிக்கை, உறுதி, பிடி, பிடி 

மானம், விசுவாசம். 

object of, தஞ்சம், கடைப்பிடி, புக 
விடம், தாபரம். 
on trust, as goods, sம்பிக்கைக்கு 

as charge, care, பாரம், பொறுப்பு; 

வசம், தாபம். 

Trust, v. ஈம்புதல், விசுவாசித்தல். 
with goods, கசடன்சுமத்துதல், ஈம்பி 

க்கைக்குக்கொடுத்தல், அடைக்கலம் 

வைத்தல், கையடையுகுத்தல். 

Trust-ee’, s. பொறுப்புக்காரன், 
றப்பாளி, தாபரிப்போன். 

Truster, s. sம்புறறெவன். 
Trust’ i-ly, adv. நம்பிக்கையாய், நாண 

யமாய், நிதார்த்தமாய். 
Trust'i-ness, 8, ஈம்பக்கூடியதன்மை, நி 
தார்த்தமுடைமை. 
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| Trust'wor-thy, a. sம்பப்பட தத்தக்க, 
Trust'y, a. ஈம்பிசக்கையான, நிசமான, 

ரேரான, நம்பக்கூடிய. 

Trith, s. உண்மை, மெய், மெய்ப்பொ . 

ருள், சத்தியம். 
as fidelity, நிதார்த்தம்,; ஈம்பக்கூடிய 
தன்மை. 

Trith’ ful, a. உண்மையான, மெய்யான. 
Truth'ful-ness, s. srணயம், உண்மை 

யுடைமை, நிதானம். 
Try, 0. da இட்டம்பார்த்தல், hice 

ல், சோதித்தல். 
பரகத் களங்கம்வாங்குதல், சுத்திபண் 

ணுதல், மலமறுத்தல். 
gold, புட. மிடுதல், 
On, ௮ளவுபார்த்தல். 
silver, அறவைத்தல், சுத்திசெய்தல். 
tallow, &c., உருக்கித்தெளித்தல், 
a case in ‘court; வழக்குவிளங்குதல். 
an expedient, அருவம்பார்த்தல், 2 
பராயம்பார்த்தல். 

on a touch-stone, உரைத்துப்பார்த் 
Sa, தேய்த்துப்பார்த்தல். 
asajudge, நியாயங்கேட்டல், 69) 
தீர்த்தல், நியாயவிசாரணைசெய்தல். - 
as venture on, தணிதல், தலைவைத்த 
ல், தலையிடுதல், கையிடுதல். 

Try, v. a. பிரயாசப்படுதல், தெண்டித் 
அப்பார்த்தல், பரீட் சித்தல். 
to try it out, ஆமட்டும்பார்த்தல். 

Tub, s. மரத்தொட்டி, மரப்பத்தல், பயி 
ர்த்தொட்டி, மஞ்சிகை, ஓரளவு. 

Tube, s. குழல், தொளை, உட்ளெ, தூ 

ம்பு, புரை, புழை, 
capillary, Aறுதுவாாம், உரோமத்த 
வாரம், சறுகரை. 

Tuber, s. Sழங்கு. 
Ta'ber-cle, s. பரு, Aலந்தி, குருரோய். 
Tu-ber'cu-lar, பருவுள்ள, சொறி 
Tu-ber'cu-lous, 2 , யுள்ள. 
Tu-ber-os'i-ty, s. Ppa Gear ow. 
Ti’bu-lar, a. குழலுள்ள, தொளையுள்ள. 
Ti’ bu-la-ted, குழலுள்ள, புரையுள் 

Ta bu-lous, ~ io » தொளையுள்ள. | 
Tuck, s. மடிப்பு, சுருக்கு, சொருகு. 

as sword, குற்றுவாள். 
upthe dress, உ௫டுப்பைச்சருக்கெக்கட்டு 
சை, முன்றானைஎடுத்துச்செருகுகை. 
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Tuck, v. a. செருகுதல், மடித்தல். 
in, செருகுதீல். 
up the cloth, ஒதுக்குதல், சுருக்குத 
ல், இரைத்தல். 

Tuck’er, 8. மvார்பாடை. 

Tues'day, s. செவ்வாய்க்கிழமை, மங்க 
லவாரம். 

Tifa, 

Tuff, 

Tuf-foon’, s. ¢Qwywa, கங்கோடை. 
Tuft, s. Dror, குஞ்சம், குச்சம், உச்சி 
க்கொண்டை, முடி, குடுயி. 
of feathers on the head, @@, குடுமி. 
of flowers, பூஞ்செண்டு, 
of grass, புற்றிரள், புற்கற்றை, 
of hair on the crown, GY), குடுமி. 
of trees, தொப்பு, சோலை, நந்தனம். 

Tufted, a. குடுமியுள்ள, சிகையுள்ள, 
கொத்தான, திரளான, முடியுள்ள, 
கொண்டையுள்ள. 

Tuft'y, a. திரளூள்ள, குவையுள்ள. 
Tug, s. இழுவை, இழுக்குங்கப்பல்.' 

of a carriage, இழுவைவார். 

Tug, 0.4. இழுத்தல், வலித்தல், சாம்பு 
தல், திருகிப்பறித்தல், வாங்குதல். 
as a beast its rope, உன்னியிழுத்தல், 

ஒற்றியொழ்றியிழுத்தல். 
Tug'ger, s. உன்னியிழுக்றெவன். 
Tu-i'tion, s. பராமரிப்பு, தாபரிப்பு; ப 

டிப்பிப்பு. 
as instruction, பயிற்சி, 

Tu-i'tion-a-ry, a. பயிற்றுதற்குரிய, ப 
டிப்பித்தலுக்கடுத்த. 

Tulip; ௧. பூவரசு. 
Tumble, s. sam, புரட்டு, உருட்டு வீ 

pas, Spee. 
Tumble, v. புரட்டுதல், உருட்டதெல், வி 

ழுத்துதல், கசக்குதல்,; கசங்குணல். 

by stumbling, இடுதல், தடக்கிவி 
முதல், உருளுதல், தவறுதல். 
as tumblers, srணம்போடுதல். 

Tumbler, s. sகrணம்போடுநெவன், கூ 

தீதாடி, கரணப்புரா. 
as drinking glass, Snake திர் 
ம்; பானபாத்திரம். 

Tumbling, s. புரட்ட, உருட்ு, 
as an art, கம்பங்கூத்து, கழைக்கூ 

தீது. 

8, ‘ ஜர்வகைக்கல். 
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Tu-me-fac'tion, s. Séa, அதைப்பு, 
பொருமல், நீர்ப்பிடிப்பு. 

Tume-fy, v.n. லிங்குதல், பொருமுத 
ல், ரீர்ப்பிடித்தல், கனத்தல். 

Tid, a. அதைப்பான, வீச்சமான, 
பொருமலான, கனமுள்ள. 

Tumor, s. கட்டு, வீக்கம், பரு, 
unripe, காய், சழ்க்கொள்ளாதகட்டு, 
venereal, இரந்திக்கட்டு, 

TU'mor-ous, 4. கட்டுள்ள, வீக்கமுள்ள, 
சிலந்தியுள்ள, பருவுள்ள. 

Tu'mu-lous, a. மலையுள்ள, கிரியுள்ள. 
Ti'mult, 8. கலகம், குழப்பம், ஊர்ப்பு 

ரளி, அமளி, கலம்பகம், கம்பலை, ௪ 
நதடி, சண்டை. 

Tu-mult'u-a-ri-ly, adv. குழப்பமாய், + 
நீதடியாய், அமளியாய். 

Tu-mult’u-a-ri-ness, 8. குழப்பமானத 
ன்மை, தாறுமாறு. 

Tu-mult'u-a-ry, a. குழப்பமான, தாறு 
மாறான, கலகமான. 

Tu-mult'u-ate, v. n. sலக்கமாதல், கல 

ங்குதல், குழம்புதல், கொர்தளித்தல். 
Tu-mult'u-ous, a. குழப்பமான, அமலை 
யான, கம்பலையுள்ள. 
noise, கம்பலை, அமலை. 

Tu-mult'u-ous-ly, adv. குழப்பமாய், தா 
அமாரறாய், சந்தடியாய். 

Tu-mult'u-ous-ness, s. கொந்தளிப்பு, 
குழப்பம், மும்முரம், சந்தடி. 

Tun, 8. பேழை, மஞ்சி, ஒர்நிறையளவு. 
Tபn'a-ble, a. இன்னிசையாக்கக்கூடி 

ய, பாடக்கூடிய, வலிக்கட்ளெள. 
Tiin'a-ble-ness, s. இன்னிசையாக்க 

க்கூடியதன்மை, இன்னிசையுடை 
மை. 

Tin’a-bly, adv. இன்னிசையாய், நல் 
லோசையாய், வலிக்கட்டாய். 

Tine, s. இசை, இராகம், பண், சுருதி, 
சங்கதம், கானம், பாணி 
to pitch a tune, இராகமெடுத்தல், ௪ 
ருதியேற்றுதல், சதேமெழுப்பல். 
to tune instruments, சதிகூட்தெல். 

Tine, v.a. தளைசரியாய்ப்பாடுதல், ஓ 
சையாய்ப்பாடதெல், இன்னிசையாய் 
ப்பாடல், தந்திரிமுறுக்குதல். 

Tine’ful, a. இன்னிசையான, மதுரநா 
தமுள்ள, தேமுள்ள. 

15t 
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Tine'less, a. பண்ணில்லாச, இன்னி | 

சையந்ற, தேமற்ற. 
Tin’er, 8. தந்திறிமுறுக்குவோன். 
Tunic, 8. உட்சட்டை, சொக்கரய், 
Ti/ni-cle, s. மடல், தோல். 
Tin’‘ing, s. இசையெழுப்புகை, கானம் 

மூட்டுகை, சுதியேற்றுகை. 
Tun'nage, 8. ஒருதோணிகொள்ளும்பா 

ரம், கப்பலிலேற்றும்பாரம், தோணி 
க்குத்தக்கதாகவிறுக்குந்திர்வை. 

Tunnel, s. வரயகன்றகுழல். 
under ground, syதுத்தவழி. 

Tur'ban, s. தலைப்பாகை, தலைக்சீலை, 
பரகை, முண்டாசு. 

Tur'ban-ed, a. சலைப்பரகையணிர்த, 
Tur'bid, a. மண்டியான, சேறான, சுரி 

யான, அழுக்குப்பிடித்த, கலங்கலா 
ன, களியான, தடிப்பான. 

Tur'bid-ly, adv. sலங்கலாய், 

மண் டி.யாய், கலங்க. 
Tur'bid-ness, s. sலங்கல், சேறுடை 

மை, மண்டியுடைமை, தடிப்பு. 

Tur'bin-ate, புரியூள்ள,சுரியான, 
Tar'bin-a-ted, . சங்குச்சுரியான. 

Tur-bin-a'tion, s. சழலுகை, திரிகை. 
Tur'bit, s. ஒர்வகைப்புணா- 

Tur'bu-lence, ee கொர்த 

Tur’bu-len-cy, | § Jிப்பு, கலக்கம், கு 

'ழப்படி, மும்முரம், கேளாமை. 
Tur'bu-lent, a. கலக்கமான, கொர்தளி 

ப்பான, அமைதியற்ற; அமளியான. 

Tur'bu-lent-ly, adv. sலக்கமாய், அமை 

ச்சலின்றி, அமனியாய், மும்முரமாய். 
Tu-reen’, 5. ஆணப்பாத்திரம், குழம்பு 

ப்பாண்டம். 

Turf, 5. புற்பொழி, கழுப்பத்தை;, புற் 

Door, சாட்வெலம். 

as race ground,குதிரைப்பந்தயசாலை. 
Turf, v. a. கழுப்பத்தையடித்தல், புற் 

பொழியால்ஞூடுதல். 
Turf i-ness, s. புற்கற்றையுமைமை. 

Turf'y, a. புற்கதற்றைநிறைந்த, புற்கற் 

றையுள்ள, சாட்வெலமான. 

Tur'gent, a. லீக்சமுள்ள, பொருமுதற. 

Tur-ges'cence, t அதைப்பு,வீக்கம், 
Tur-ges'cen-cy, ‘ $ புடைப்பு. - 

pompousness, இடம்பம், விம்பு, கு: 

சால், பகட்டு, வேஷம். 
008. 
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Tur'gid, a. அதைப்பான, வீக்கமான, 
புடைப்பான, வீம்பான, பகட்டான. 

Tur-gid'i-ty, 9. யொருமல், வீக்கம், ௮ 
தைப்பு, பகட்டு, வீம்பு, இடம்பம், 
குசால், வீராப்பு. 

Tur'gid-ly, adv. பெருமலாய், அதைப் 
பாய், வீம்பாய், வீறாப்பாய். 

Tur’gid-ness, s. அதைப்பு, ஊதல், பொ 
ருமல், வீம்பு; கோலாகலம், வீறாப்பு 

Tor'key, s. வரன்கோழி, கானாங்கோழி., 
Tur'mer-ic, 8. மஞ்சள், அரித்திரம், ௮ 

ரிசனம், காஞ்சனம். 
Tur-moil', 8. கலக்கம், தாறுமாறு, குழ 

ப்பம், கலச்கடி, சந்தடி, அமளி. 
Tur-moil’, 0. 4. குழப்பம்பண்ணுதல் , 

தலையடியுண்டாக்கல்,; அலைக்கழிவு 
செய்தல், தொல்லைபண்ணல். 

வற, 5. திருப்பு, சுழற்சி, சுற்று, புர 
பட்டு, முறைமாறுகை. 
as change, முறை, தரம், நடை. 
ofa wheel, உருட்௪ உருட்டயுரட்டு, 
as manner, யேரக்கு, பாங்கு, சாயல், 

Turn, v. a. இருப்புதல், திருக்குதல். 
about a vessel, திருப்பிப்பிடித்தல் 
திருப்பிவிதெல், மாற்றுதல். 
about as an infant, உடமபுபுரட்டுத 
ல், உடம்புதிறாப்புதல். 
away the face, முக மாறுதல், புறங்கா 
LLO SANs பரரமுகம்பண்ணுதல், 
inside but, அகம்புறமாக்கல், திருப் 

புதல், புறமாறுதல். 
over, புசட்டுதல், கவிழத்தல், மல்லா 
த்துதல், உருட்கெல். 

on « lathe, suடைதல். 

Out, அரத்துதல்; புறம்புபடுத்தல். 
over a leaf, புரட்டுதல், திருப்புதல். 
round, சுற்றுதல், 
the back, பின்காட்டுதல், முதுகுகா 
ட்கதெல், புறங்காட்டல். 
up the nose, மூக்கைச்சுழிச்தல்,ஞூக் 

குநெறித்தல். 
upside down, &e., ‘sவிழ்த்தல், Sy 
மேவாக்கல், புரட்டல். I 

Furn, ு. ௩. இரும்புதல், சுற்றுதல், புர 
CHEV, பெயர்தல். I 
from the course, தப்புதல்,தவறுதல்; 

பிசகுதல், விலகுதல், ஒற்றுதல்., 
obliquely, சரிசல், சாய்தல். 
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sour, புளித்தல், பதனழிதல். 
up, ளெம்புதல், எழும்புதல், சம்பவி 

கீதல், தோன்றுதல். 
@N aN axis, சமூலுதல், உழலுதல். 
over a new leaf, இருத்தப்பதெல், ஒ 
முங்காதல், குணமாறுதல், 

us milk, உறைதல், அடைதல். 
as change opinions, wனமாறுதல், ம 
னந்திரும்புதல். 
as a wheel, உருTருதல், திரும்புதல். 

Turn'cGat, 5. சன்னைமாறி, அங்கிடுதத் 
க, பக்கமாறி, devon. 

Turn'ed, a. புளித்த, திரைந்த, மாறுபட 
ட புரண்ட திரும்பின. 

Turn'er, s. கடைச்சற்காரன். 
Turn’er~work, s. கடமை ச்சல்வேலை. 
Turn'er-y, s. sகடைச்சற்றொழில். 
Turning, s. புரட்சி, வளைவு, சற்று, க 

டைவு, சுழற், புறமாறுகை. 
lathe, sகடைச்சற்குத்திரம். 
to the right, வலசாரி. 
to the left, இடசாரி. 

Tur£nip, ௧. ஒர்வகைக்கிழங்கு. 
Turn'kéy, s. திறவுகோற்காரன். 
'Turn'pike, s. தெருவடைக்குங்கதவு, ஙி 

லையாடிக்கதவு. 
road, பெருந்தெரு, இராசவீதி. 

Turn’spit, s. குட்டிறைச்சொராசக்திரு ' 
ப்புவோன். 

Turn'stile, s. நிலையாடிக்கதவு, தெருவ 
டைக்குங்கதவ. 

Tur'pen-tine, s. ஓர்வகைப்பிசின், ஒர் 
வகைமரச்தைலம். 

Tur'pi-tude, s. மனக்கள்ளம், கேடு, 
தீமை, தூர்ச்சனம், துட்டத்தனம், F 
ம்ப்பு, நீசம், சண்டாளம். 

Turret, s. இகரம், முடி, கோபுரறாடி, 
தூபி, கொடுமுடி, கேடு, 

Tur'ret-ed, a. சகரமுள்ள, கொடுமுடி 
பொருந்திய, கொடுள்ள. 

 Tur'tle, 8. ஆமை, உறுப்படக்டி, கச்ச | 
பம், கூர்மம், கமடம், 

ve, காட்டப்புறா, மணிப்புறா. 
Tush, int. £, உம், பேசாதை, FEF, ௮ 

.- மைவுக்குறிப்பிடைச்சொல்., 
Tusk, s. தந்தம், எயிறு, வக்கிரதந்தம். 
 Tusk’ed, தந்தமுள்ள; ன்ப ப 
 Tusk’y, ல்லுள்ள. 
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Tus'sle, s. (see Touse.) குழப்பம், £6 
தடி, கலம்பகம். 

Tut, exc. அதட்டொலி, சொல். 
Ti'tel-age, s. பராமரிப்பு, பராமரிக்கப் 

படுந்தன்மை, பாலனம். 
Ti'te-lar, பராமரிக்க, காப்பா 
Tute-la-ry, $ t ற்றுறெ. 

deity, குலதெய்வம். 
Twtor, s. வாத்தி, படிப்பிக்கறெவன், க 

ற்பிப்பவன், ஆசான், ஆசிரியன், தே 
Haar, பயிற்றவோன். 

Ti'tor, v. a. கற்பித்தல், படிப்பித்தல், 
பயிற்றுதல் , ஒதுவித்தல். 

Ti'tor-age, s. பராமரிப்பு, பாலனம். 

Ti'tor-ess, s. sறபிப்பவள், ஒதுவிப்பா 
ள், வாத்தியாமி, பயிற்றவாள். 

Tu'tor-ship, s. வரத்தியுத்தியோகம், கற் 
பிக்குக்தொழில், ஆசிரியத்துவம். 

Twaddle, v. 2. அலப்புதல், பசப்புதல். 

Twad'dler, s. பசப்பி, அலப்பி, பயனி 
லசொல்வோன். 

Twiia, s. இரண்டு, இரு, அவி. 
| Twang, 5. தொனி, ஓசை, கண்ணு, 

of a bowstring, Gணத்தொனி, நா 

ன~ெவி, நாணோகை. 
| Twang, v. தொனித்தல், ணெணிடுதல், 

தொனிக்கச்செய்தல். 
a bow, குணத்தொனிபண்ணுகல்; ஈர 
~ோதைகொள்ளுதல். 

Twan'gle, v. 2. Darren sev. 
Twat'tle, »v. n. அலப்புதல், பசப்புதல். 
Twéag, பறித்தல்; பிடுங்குதல், பி 
Tweak, ™ ய்த்தல். 
Twee'dle, v. a. கைபடியமுனசெய்தல், 

அனப்பியாசமாய்ச்செய்தல். 
Twee'zers, s. (pl. ) QO4Q, சாவணம், 
கருஷணி, G09, கொடிறு. 

Twelfth, a. பன்னிரண்டாம், அவாதச. 

Twelve, s. பன்னிரண்டு, அவாதசம். 
Twen'ti-eth, a. இருபதாம், 

Twen'ty, & இருபது, இருபான், இருப 
SOS), oS) #5) 

Twi'bil, s. கல்வாய்ச்சி. 

Twice, adv. இருக்கால், இருமுறை, இ 

GST, இருமடி. 
Twid'le,». a. (see Tweedle.) னப்பியா 
'' சமாய்ச்செய்தல், பரும்படிசெய்தல். 

Twig, s. கணு, களை, wernt, கொழுந்து. 
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Twig'gen, 4. சணுக்களாற்பினனப்பட் | 
ட, வளாரினாற்பின்னிய. 

Twilight, s. sகருகுமாலை, சந்திவெளிச் 
சம், மாலைவெளிச்சம், புல்லொளி. 
evening, சந்தியாகாலம், மாலை, சந்தி, 
அந்தி, அத்தமனவேளை. 
morning, வைகறை, பிராதக்காலம், 
விடியல், அருணோதயகாலம், புலரி. 

Twilight, a. மங்கலான, கருகலான, பு 
ல்லொளியுள்ள. . 

Twill, v. a. இடையிடையேயிரட்டை 
யாய்ப்பின்னுதல், 

Twin, 8. இரட்டைப்பிள்ளைகளிலொன் 
அ, இரட்டைக்கன்றிலொன்று, இர 
ட்டைக்குட்டியிலொன்று. 
born, இரட்டையாய்ப்பிறந்தது. 
sign of the zodiac, மிதுனராி., 

Twine, s. sூற்கயிறு, இளைக்கயிறு. 
as twist, புரி, முறுக்கு, இளைக்கயிறு, 

Twine, v. a. முறுக்குதல், திரித்தல். 
as a creeper, சற்றிப்படருதல். 

Twinge, s. சள்ளீடு, கொதி, வலி, கு 

த்து, விறுவிறுப்பு. 
a pinch, அள்ளு, Borer. 

Twinge, v. a. ள்ளுதல், அள்ளுதல், ஙி 
மிண்டுதல். 

Twinge, v. n. சள்ளிதெல், கொதித்தல். 

asa boil, சள்ளிடுதல், கொதித்தல், 
சுண்டுதல், வலித்தல், 
as a conscience, கGுற்றுதல், 
as pain, குற்றுதல், சுள்ளிடதெல். 
as from nettles, &c., சணைத்தல், மச 
மசத்தல், Denisa. 

Twi'ing,s.சற்று,புரி,முஅக்கு, பின்னல் 

as embracing, sட்௭த்தமுவுகை. 

Tymk, இலக்கம, அலச்சம், யி 
Twink'le, s. REN 
Twinkling, yarn: 

as a token, sண்சிமிட்டு, பயில். 
of the eye, இமைப்பொழுது. 
as an instant, Osa Cerw. 

Twink'le, v. n. பொறிபறக்குதல், Qua 
Os. Osa, மின்னுதல். 
of the eye, இமைத்தல். 
as stars, மின்னுதல், துலங்குதல். 

. Twin'ling, s. இரட்டைப்பிள்ளையிலொ 
ன்று, இரட்டையிலெரன்று. . 
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Twirl, 5. சுழற், சுற்று, திரும்புகை. 
Twirl, v. a. சுழற்றுதல், சுற்றுதல், திரித் 

தல், உழற்றுதல். 
Twirl, 0. ௩. சுழலுதல், திரிதல், உழல். 
Twist, 8. முறுக்கு; திரிப்பு, சுருட்டு பு 

ரி, கயிறு, சரடு, 
Twist, 0. a. இரித்தல், முறுக்குதல் , திரு 

க்குதல், பின்னுதல். 
cord, சகயிறுதிரித்தல், கயிறுமுறுக்கு 
தல், சரடுமுறுக்கல், 

off the head, sமுத்துத்திருகுதல். 
the ear, செவிமுறுக்குதல், 
as pervert, ys Ose. 

Twisted, a. தருகலான, பின்னின, மு 
அக்னெ. 

Twister, 8. முஅக்குவோன்; திரிப்போ 
ன், பின்னுவோன். 

Twisting, 8. முறுக்குகை, திரிக்கை, 
Twit, v. a. வடுச்சொல்லுதல், இழுக்கு 

ச்சொல்லுதல் , இகமழ்ச்சசொல்லுதல், 
ஈனங்கூறுதல், நிந்தித்தல். 
of low birth, கலங்கூறுதல், கொத்தி 
ரங்கூறுதல், வகெகூறுதல். 

Twitch, s. இழுப்பு, பறிப்பு. 
as snatch, பறிப்பு, பிடுங்குகை. 

Twitch, ». a. இழுத்தல், பறித்தல், பீடு 
ங்குதல், பிய்த்தல். 
off, கழற்றுதல், பறித்தல். 

Twit'ter, s. £ச்சடு, கத்து. 
as laughter, ச@ுகிறாப்பு. 

Twit'ter, v. a. 8ச்சிடுதல், கத்துதல். 
to laugh, Pe_;S eR sso. 

Twit'ter-ing, a. S#@O9»p, கத்துறெ, 
Twit'ting-ly, adv. வடுப்பேச்சாய், ஈன 

ங்கூறலாய், இகழ்வாய், எச்சாய். 
Twixt, prep. (see Betwixt.) ஊட, ௩ 

டுவே, இடையிலே. 
Two, a. இரண்டு, இரு, உபயம், இணை, 

அவம். I 

edged sword, இருதாரைக்கட்கம், இ 

ருபுறக்கர்க்கத்தி. 

of each, to each &c., இவ்விரண்டு, 
ஈரிரண்டு, இரண்டிரண்டு, 

persons, இருவர். | 

Two fold, a. இருமடங்கான, இரண்ட 

த்தனையான, இரட்டித்த, 
Two'-hand-ed, a. இருகையுள்ள. 

as stout, பெலமுள்ள, உரமுள்ள. . | 
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man, கைவல்லபன். 

Tye, s. (see Tie.) 6.@, பந்தனம், 
Tye, v. a. (see Tie.) s Osa, பந்தித் 

தல், தளைத்தல். 
Ty'ger, s. (see Tiger.) புவி, வேங்கை, 
Tyke, s. sாய், சுவா, குரன், 

a low person, $ழ்மகன். 
Tym'bal, s முரசு, பேரி, மெளம், 

_ Tym’pan, 5. ஒருகட்பறை, 
of the ear, கெள்விநரம்பு. 

among printers, wee. 
of a door, சட்டங்களூள்த்தட்டு. 

Tym'pan-um, s. கsரதினுட்சவ்வு, சுரோ 
த்திரேந்திரியம், 

Tym’pan-y, வயிற்றுவீக்கம், வா 
Tym- pan'ites, 1 , யுரோ, வாயுப்பொ 

ருமல், உதராமயம். 

Tyn'y, a. (see Tiny.) சொற்பமான, றி 
ய, அற்ப, கிஞ்சலான. 

Type, ss aடையாளம், குதி, ஒப்பு. 
for printing, அச்சு, 
founder, அட்சரகாரகன், அச்சுவார் 
ப்போன், எழுத்துவார்ப்போன. 

Ty'phoid, a. அத்திசுரமான, எலும்புரு 
கீகிக்காய்ச்சலான,உட்காய்ச்சலான. 

Ty'phus-fe-ver, s. அத்திசுரம், எலும்பு 
ருக்கிக்காய்ச்சல். 

Typ'ic, அடையாளமான, குறி 
Typ'ic-al, me . யான, அச்சான, ஒப்பா 

ன, முன்னடையாளமான. 
Typ'ic-al-ly, adv. குறியாய், அடையா 

ளமாய், மாதிரியாய். 
Typ'ic-al-ness, s. அடையாளமாயிருக் 

கை, குறிப்பாயிருக்குந்தன்மை. 
Typ'i-fy, 0. 4. முன்னடையாளங்காட் 

டுதல், முன்னறிவித்தல். 
Ty-pog'ra-pher, s. அச்சுப்பதிப்பொன். 
Ty-po-graph'ic, அச்சுப்பஇித்த 
Ty-po-graph'ic-al, ப alias: குறி 

ப்பான, அடையாளமான. 

Ty-po-graph’ic-al-ly, adv. அச்சைக் 
கொண்டு, அச்சாய், குறியாய், முன் 
னடையாளமாய். 

Ty-pog’ra-phy, 8. அச்சுப்பதிக்கும்வித் 
தை, குறிப்பு, அடையாளம். 

Ty-ran'nic, கொடிய, கொடூர, 
Ty-ran'nic-al, a ' ரெருக்கிடையுள்ள, 
நட்டணையான, குரூர; நிஷ்டீரமான. 
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Ty-ran'niceal-ly, adv. oc. ணையரய், 
கெர்டுமையாய், கொடுங்கோன்மை 
யாய், bt Crown. 

Ty-ran'ni-cide, s. துற்சனனைக்கொல் 
லுங்கொலே. 

Tyr'an-nize, 0. n. கொடமைசெய்தல், 
ஒடுக்குதல், நெருக்குதல், கெர்டிங் 
கோல்செலுத்ததல், 

Tyr'au-nous, a. தெரடுமையான, Gog 
க்கமான, கொடிய, நிஷ்டரமான. 

Tyr'an-nous-ly, adv. Haz@rwnw, கொ 
டுமையாய், வாராவந்தியாய். 

Tyr'an-ny, s. கொடுமை, குரூரம், இடு 
ம்பு; கொடுங்கோன்மை, நிஷ்டூரம், 

நெருக்கம், இட்டேத்றம். 
Ty'rant, 5. கொடுங்கோலன், குரூரன், 

நட்டணைகாரன், நிட்டூரன். 
Ty'ro, & புதுமாணாக்கன், வாலமாணாக் 

கன், நவமாணாக்கன். 
Tythe, s. (see Tithe.) sசமபாகம், பத்தி 

லொன்று. 

U. 

U'ber-ous, a. sனியுள்ள, செழிப்பான, 
விருத்தியான. 

U'ber-ty, s. பூரணம், செழிப்பு. 
U-biq'ui-ta-ry, a. லியாபித்திருக்கிற, or 

வ்விடத்திலுமிருக்றெ, 

U-biq'ui-ty, s. வியாபகம், வியாத்தம், 
சாதாரண்ணியம். 

Ud'der, s. பசமடி, செருத்தல், ஆபீனம். 

Ug'li-ly, adv. அவலட்சணமாய், குரூப 
மாய், இலட்சணக்கேடாய். 

Ug'li-ness, s. அவலட்சணம், அந்தக் 
கேடு, குரூபம், இலட்சணக்கேடு, 
depravity, அற்சர், கெட்ட En. 

Ug'ly, a. அந்தக்கேடான, அவலட்சண 
மான, குரூபமான. 
as hateful, வெறுப்பான, அருவருப் 
பான, அரோசகமான. 

Ul'cer, s. இரணம், புண், பிளவை. 
venereal, Aரக்திப்புண். 

Ul'cer-ate, v. 4. புண்ணாக்குதல், புண் 

படுத்துதல். 
Ul'cer-ate, v. n. புண்ணாகுதல், புண்படு 

தல், சீழ்க்கட்தெல். 

Ul-cer-a'tion, s. புண்ணாகுகை. 
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Ul'cer=ed, 0} ஏன்ணுன்ள, சீழ்ப்பற் 
Ul'cer-ous, © றிய, 

Ul'cer-ous-ness, 8. பண்ணுடைமை, 
U-lig'in-ous, ¢. செறுள்ள,செதுப்புள்ள. 
Ul'lage, s. குறைவு. 

in a water=cask, pot, &c., பாத்திரத் 
தஇன்கிரம்பாஅளவு, நிரம்பாநிலை. 

Ul-té'ri-or, a. அப்பாலுள்ள, 
Ul'ti-mate, 4. s@m@uwrer, அந்தமான, 

ஈறாந்த, ஈறான, இது: 
cause, நியித்த காரணம், நோக்கம், 
result, தீர்ப்பு, தீர்மானம்; முடிப்பு, 

சித்தி, முடிவு, அந்தம். 
Ul'ti-mate-ly, adv. முடிவாய், தீர்ப்பா 

ய், கடையாய், ஈறாந்தமாய். 

Ul-ti-ma'tum, 8. peso, முடிவு. 
Ul-tim'i-ty, 8. ஈறாந்தநிலை, 
Ul'ti-mo, s. சென்றமாதம். 
Ul-tra-ma-rine’, s. சத்தறீலம், 

as a mineral, fீலக்கல், 
U)-tra-ma-rine’, a. அக்கரையான, மறு 

கரையிலுள்ள, புறக்கரையுள்ள. 

Ul-tra-mon'tane, s. மoைக்கப்பாலுள்ள 
வன், மலைப்புறத்துள்ளவன். 

Ul-tra-mun'dane, a. பூலோகத்துக்கப் 
பாலுள்ள. 

Um-bil'ic, s. உந்தி, கொப்பூம், நாபி, 
Um-bil'ic, Cae’ க்க ட 

Umn-bil'ic-al, a. f ஒப தா் 
cord, கொப்பூழ்க்கொடி, நாபிராடி. 

Umbra, & சரயை, நிழல், இராகு. 
apparent diameter of, இராகுதேகம், 
சாயாவிம்பம். 

Um'brage, s. dpa, சாயை, 
as offence, wனக்குறை, மனத்சாங்க 
ல், மனவிதனம். 
to take umbrage, Gறழைகொள்ளுத 
ல், விசனப்படுதல், தாங்கலடைதல். 

Um-bra’ geous, a. நிழவிடுதநெ,, சாயையி 
டு, விம்பிக்கிற, 

Um-bra'geous-ness, s. ரழலுடைமை, 
Um’'bra-tile, a. பெொரலியான, stu. Awe 

த்திரையான, மங்கலான. 

Um-brel'la, s. கடை, கவிகை, சத்திர 
ம்; ஆதபத்திரம், 

Um-bros'i-ty, s. நிழலுடைமை, சாயை 
யுடைமை. 
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| Um'pi-rage, s. நடுநிலை, மத்தியஸ்தம், 
| கடுத்தீர்வை, சமநிலை. 
| Um'pire, s. sடக்காரன், நடுவன், நடுத் 
i 
| தீர்க்கிறவன், மத்தியஸ்தன். 
Un-a-bash'ed, a. கூச்சமில்லாத, நாண 

மில்லாத. 

Un-a-bat'ed, a. தணியாத, seobaler 

லாத, குன்றாத. 
Un-a'ble, a. இயலாத, இயலாமையுள் 

OF, கூடாத, TTS. 3 
பத்தித் a. சுருக்கப்படாத, கு 

அக்கப்படாத, குறைக்கப்படாத. 
Un-ab-solv'ed, a. wன்னிப்புப்பேறாத, 
Un-a-biis’ed, a. இகழப்படாத, எ௫ப்ப 

டாத, நிர்திக்கப்படாத. 
Un-ac-cept'a-ble, a. செல்லக்கூ டாத, . 

ஏற்கப்படக்கூடாத, தகுதியற்ற , பிரி 
யமில்லாத, sors. 

Un-ac-cept'a-ble-ness, s பின்னிதம், a 
ற்காமை, உலப்பின்மை., 

Un-ac-com'mo-da-ted, a. அஙககரிச்க 
ப்படாத, ஏற்காத, ஒவ்வாத. 

Un-ac-com'mo-da-ting, a. குணக்கே 
டான, தயையற்ற, அபகார, அவமரி 
யாதையான, நட்டணையான, வசதி 
யில்லாத, மரியாதையற்ற, 

Un-ac-com'pa-ni-ed, a. துணையில்லாத, 

தனித்த, உதவியற்ற, 
Un-ac-com'plish-ed, a. நிறைவேறாத. 
Un-ac-count'a-ble, a, ஒத்துக்கொள்ளக் 

கூடாத, முகார்திரமில்லாத, 
Un-ac-count'a-bly, adv. முaாக்திரமில் 

லாமல், ஒத்துக்சொள்ளக்கூடரமல். 

Un-ac-cus'tom-ed, a. பழகாத, கைவ 
ராத, பரீட்சையற்ற, 

Un-ac-knowl'edg-ed, a. ற்றி 
Sy ஒத்துக்கொள்ளாத. 

Un-ac-quaint’ed, &. அறியாத, பழகாத, 
முகப்பழக்கமற்ற. 

Un-act’ed, a. செய்யப்படாத, 

Un-a-dapt'ed-ness, 8. ஓவ்வாமை, இ 
. சையாமை, பொருந்தாமை, ஏற்கக் 
கூடாமை, அடாமை. 

Un-a-dorn’ed, a. அலங்கறியாத, அலங் 
காரமற்ற, பாவனையற்ற. 

Un-a-dul'ter-a-ted, a. கலப்பில்லாத, ௬ 

தீத, தனித்த, ஒற்றையான. 
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Unead-vis'a-ble, a யுத்திசொல்லவொ | 
ண்ணாத, செய்யவொண்னை. 

Un-ad-vis'ed, a. யுத்தியற்ற, மதியினமா 
ன, எழுடீதமானமான. 

Un-ad-vis'ed-ly, adv. மதியீனமாய், 
| Un-ad-vis’ed-ness, 8. w Swe. 

Un-al-fect’ed, a. தெளிந்த, கபடமற்ற, 
Un-al-feet'ed-ly, adv. இயல்பாய், தெ 

ளிநக்தமனமாய், கபடமின்றி. 
Un-af-fee’tion-ate, a. உருக்கமற்ற, இர 

க்கமற்ற, செசமில்லாத, அன்பற்ற. 
Un-aid'ed, a. உதவியற்ற, துணையற்ற. 
Un-Al'ien-a-ble, a. உரிய, சொந்த, இய | 

ல்யான; யராதனப்படக்கூ டாத. 
right or obligation, உரிமை, சொர் 
தம், ஆட், காணி, 

Un-al-li’ed, a. சேர்த்திக்கையில்லாத, ௪ 
சர்க்க, 

Un-al-loy’ed, a. sலப்பற்ற, சுத்தமான, 
தனித்த; அமல, நிமல. 

Un-al’ter-a-ble, a. மாற்றக்கூடாத, wit 
ரத, நிலையுள்ள. 

Un-al’ter-a-bly, adv. மvrரmுமையாய், டி 
லையாய், அசலமாய். 

Un-a'mi-a-ble, a. மரியரதையற்ற., 
Unean'i-ma-ted, a. உயிர்ப்பற்ற, முயற் 

சியற்ற, மந்தமான. 
_U-na-nim'i-ty, 5. ஒருமை, ஒருமைப்பா 

டு, ஒன்றிப்பு; ஏகதசிந்தை, ஒருமனப் 
பாடு, ஐகதியம். 

U-nan'i-mous, a. ஒருமையான, ஒன்றி 
தீத, ஏக, ஒரே, ஜக்தியமான. 

U-nan‘i-mous-ly, adv. ஒன்றிப்பாய், ஏக 
மாய், ஒருசேர, ஐக்கயெமாய். 

U-nan'i-mous-ness, 8. ஒன்றிப்பு, ஏகம், 
WEED, ஒற்றுமை. 

Un-an'swer-a-ble, a. விடைகொடுக்கல் 
கூடாத; மறுமொழியிடக்கூடாத. 

Un-an'swer-a-bly, adv. விடையின்றி. 
Un-an'swer-ed, a. Serums. 
Un-ap-pall’ed, a. www, அஞ்சாத. 
Un-ap-par’ent, 4. தெரியாத, தோன்றாத, 
Un-ap’pli-ca-ble, a. பொருந்தாத, இ 

.் சையாத, ஒவ்வாத, கூடாத. 
Un-ap=pro'pri-ate, a. தகாத, ஒவ்வாத, 
INS, இசையாத, இணங்காத. 

Un-ap-pré’pri-a-ted, a. நியமிக்கப்ப 
மாத, ஒப்புக்கொடாத, 
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பUn-apt', a. cars, பயிற்ெயில்லாத, ௮ 
னப்பியாசமுள்ள,; தகாத. 

Un-apt'ly, adv. தகாமையாய், 
©) LOWS TU 

Un-apt’ness, s. தகாமை, ஒவ்வாமை. 
as dullness, மந்தம், 

Un-airm’ed, a. Aிராயுதமான. 
Un-ar-ray'ed, a. உடுத்தப்படாத, அல 

ங்கார்மில்லாத,அணிவகுக்கப்படாத. 
Un-as-cer-tan'a-ble, a. ஏறியக்கூடாத, 

மட்டுக்கட்டக்கூடாத, நிச்சயிக்கக் 
கூடாத, அரடிக்கக்கூடாத. 

Un-ask’ed, a. கேள்வியற்ற. 

Un-as-pir'ing, a. துணிவில்லாத, முயற் 
சியில்லாத; சோம்புள்ள. 

Un-as-sail'a-ble, a. எதிரெறக்க பாச், 
மேல்விழக்கூடாத. 

Un-as-sist’ed, a தணையற்ற, உதவிய 

DD, சகாயமற்ற, தணித்த. 
Un-as-sim'ing, a4. துணிவற்ற, பதவிய. 

ஒவ்வர 

_ Un-a-ton'a-ble, a. நிவிர்த்தியற்ற, பிராய 
ச்சித்தமில்லாத, 

| Un-at-tain'a-ble, a. அருமையான, தி 
டைக்கக்கூடாத, பெறக்கூடாத, B 
டாத, எட்டாக, 

Un-at-tempt'ed, a. செய்யத்துணியாத, 
முயலாத, osu. 15. 

Un-at-tend’ed, a. தணையற்ற, தனித்த. 
Un-at-ten’tive, a. Asதனையற்ற, கருத்த 

ற்ற, ப்ராக்குள்ள. 
Un-at-test’ed, a. சாட்சியில்லாத, அசா 

தீதிய. 
Un-at-tract’ed, a. இழுக்கப்படராத, கவ 

ர்ச்சியில்லாத. 
Un-au'thor-iz-ed, a. வழக்கமில்லாத. 
Un-a-vail’a-ble, பலனில்லாத, வீ 
Un-a-vail’ing, வ் பயனற்ற, 

பிரயோசனமற்ற. 
Un-a-void'a-bie, a. தவிர்க்கக்கூடாத, 

விலக்கக்கூடாத, நீக்கக்கூ LS. 
Un-a-wares', adv. வக்தபடி, எழுந்தப 

டி, தற்செயலாய், நினையாமல், FOR 
யாய், அறியாமல். 

Un-aw’ed, a. பயமில்லாத. 
Un-bal'ane-ed, a. சமநிலையற்ற, தீர்ப்ப 

ற்ற, ஈடுநிலையற்ற, 
Un-bap-tiz’ed, a. SGானஸ்நானம்பெற் 
அக்கொள்ளாத. 
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Un-bir’, 0.4. தடைநீக்கல், தாழ்திறத் | Un-born’',a. பிறவாத; உற்பத்தியாகாத, 
தல். 

 Un=bear’a-ble, a. சAக்கக்கடாத, சம 
க்கக்கூடாத, தாங்கக்கூடாத. 

Un-be-com'ing, 2 தகாத, அடாத, ஓ 
i a2 

Un-be-fit'ting, வ்வாத, முறைகே 
டான, சீர்கேடான. 

Un-be-com'ing=ly, adv. தகாமையாய், 
ஒவ்வாமைமாய், 

Un-be-friend’ed, a. சsrயமற்ற. 
Un-be-liéf’, 8. rம்பாமை, அவநம்பிக் | 

கை, அவிசுவாசம். 
Un-=be-liév’er, 5. ஏவிசுவாசி, நம்பாதவ 

ன், அவபத்திக்சாரன். 
Un-bend’, v. a. நிமிர்த்துதல். 

asa bow with force, வளைவெட௭ுத்தல், 
குணக்கெடுத்தல், FOTOS. 

Un-bend’ing, a. வளையாத, நியிர்ந்த, இ 
ளகாத; கோடாத, கோனை. . 
rectitude, கோடாமை, நேர்மை, வ 
ளையாமை, நிதார்த்தம். 
principle, திட்டம், நேர்மை, நிதா 
னம், நிதார்த்தம். be: 

Un-bent’, a. வளையாத, நிமிர்ந்த. 
not restrained, sட்டாயமில்லாத, 

Un-be-seem'ing, 4. அடாத, தகாத, 
Un-be-wail’ed, a. புலம்பலில்லாத, துக் 

கங்காட்டாத, பிரலாபமற்ற., 
Un-bi'as, v. a. sவுநிலைக்குக்கொண்டு 

வருதல், சாயாமைச்செய்தல் , 
Un-bi'as-ed, a. ஒரவாரமில்லாத, சாயா 

த, கோணாத, ரேரான. 
Un-bid'den, 
Un-bid’, 

spontaneous, சுயேச்சையான. 
Un-bind’, ». a. அவிழ்த்தல், அகைத்தல், 

கழற்றுதல், தளர்த்தல். 
Un-blam’a-ble, a. குற்றமற்ற, குற்றச் 

சாட்டில்லாத, பிழையற்ற. 
Un-blem’ish-ed, a. மறுவற்ற, மாசற்ற, 

கறையற்ற, களிம்பற்ற. ' 
Un-blest’, a. ஆசீர்வதிக்கப்படாத, ௧௬ 

ணையற்ற, அருளில்லாத, 
Un-blush'ing, a. sroணயங்கெட்ட. 
Un-bod'i-ed, a. உடம்பில்லாத, தேகவி 
யோகமான, அரூபமான. 

Un-bolt', v. a. திறத்தல், தாம்ப்பாள்கழ் 

ந்றல், கடைத்தாழ்திறத்தல். 
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a. £சற்பிக்கப்படாத. 

_ Un-bor’row-ed, a. இரவலாய்வாங்காத, 
கடனாய்வாங்காத, சொந்தமான. 

Un-bd'som, v. மwனந்திறந்துசொல்லுத 
ல், வெளியாய்ச்சொல்லுதல், 

| Un-bought’, a. விலைக்குக்கொள்ளப்ப 
டாத, விலைசக்குவேண்டப்படாத. 

Un-bound’, a. அவிழ்ச்கப்பட்ட, கட் 
டரயமில்லாத, சுயாதன. 

Un-bound’ed, a. அளவற்ற, எல்லையற் 

ஐ, மட்டற்ற; முடியாத. 
Un-braid’, v. a. G2 Sse, பின்னலவி 

ழ்த்தல், இக்கெடுத்தல். 
Un-bred’, a. பயிற்செயெற்ற,ஒழுக்கமற்ற 

நாட்ப்போங்கான. 
Un-bri'dled, a. sவினம்பூட்டாத, ewe 
தீனமான, இட்டமுள்ள. 

Un-brok'en, a. உடையாத, முறியாத, 
AGS, நெதிழாத, தெறியாத. 
not tamed, பயிற்சியில்லாத, பழகாத. 

Un-briis’ed, a. நொருக்கப்படாத, மி 
கீகப்படாத, நசிக்கப்படாத. 

Un-buck’le, v. a. விடுவித்தல். 
Un-bur'den, பாரமிறக்குதல், நீ 
Un-bur'then,  “ ‘ க்குதல். 
Un-bur'i-ed, a. அடக்கம்பண்ணப்படா 

த, சேமம்பண்ணப்படாத. 
Un-burn’ed, . 7 ததசக்கப்படாத, எரியா 
Un-burnt’, fe வேகாத, அவியாத. 
Un-but'ton, v. a. spins, அவிழ்த்த : 

ல், தெறியையுடைத்தல். 
Un-cige!, v. a. கூட்டிலிருந்துபுறப்படு 

தல், கூதெறத்தல். I 
Un-cig’ed, a. புறப்படுத்திவிட்ட. 
Un-call’ed, a. வரவழையாத. 

for, தேவையில்லாத, வேண்டாத. 
Un-can'did, a. மvனச்சாட்சிப்படிசொ 

ல்லாத, அறிவுக்குவிரோதமான. 
Un-case’, v. a. உறையைவிட்டுருவுதல், 

உறையினின்றிழுத்தல், உறைகழித் 
தல், உறைந்க்குதல்., 

Un-caught’, a. பிடிபடாத, அசப்படுத் 
தாத, கைப்படாத. 

Un-caus'ed, a. ஏவாத, காரணமில்லாத. 
Un-céas'ing, a. இடைவிடாத, ஒழியா 

த, ஓயாத, நித்திய, 
Un-céas’ing-ly, adv. விடாப்பூட்டாய், 

. இடைவிடாமல். 
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Un-cer-e-m6'ni-ous, a. உபசாரமில்லா 
த, ஆசாரயில்லாத, அனாசாரமான. 

 Un-cer’tain, a. அசாத்தியமான, நிச்சய 
மில்லாத, சந்தேகமான. 

Un-cer'tain-ly, adv. ஐஜயமாய், சமுசய 
மாய்) சந்தேகமாய், 
_ Un-cer'tain-ty, s. ஐயம், அசாத்தியம், நி 

சமினமை, சர்தேகம், சமுசயம். 
Un-chiin', v. a. sழற்றுதல், சங்கிவியு 

டைத்தல், தளைநீக்கல். 
 Un-change’a-ble, a. wig@ps, ஒருதன் 
LWW OTe, நிலைபேறான, இயல்பான. 
| Un-change'a-bly, adv. wigpwa, இயல் 

பாய், ஒருதன்மையாய், நிலையாய். 
 Un-chang’ed, PRED விகாரமற்ற, 
 Un-chang'ing, கள் 

Un-char’i-ta-ble, a. தருமமில்லாத, நம் 
பிக்கையற்ற, - சரேசமற்ற, இரக்கமி 
VOTE, அவமடீம்பிக்கையுள்ள. 

மை, அன்பின்மை. 

அன்பில்லாமல், ரேசமின்றி 

வாக்கல்; மருளசற்றல். 
Un-chiaste’, a. sற்பில்லாத, கார்த்த. 
words, இடக்கர், அசப்பியம். 
 Un-check'ed, a. தகை படாத, 
 Un-chris'tian, a. Aறிஸ்தவனுக்காத்தகா 
த வேதத்துக்க டாத. 

 Un-church’, v. a. தருச்சபையினின்று 
் நீக்குதல்; சயையைவிட்டெதெதள்ளல். 

 Un-cir'cum-cis-ed, a. விருத்தசேதனமி 

ல்லாத, சுன்னத்தற்ற . 
Un-cir-cum-ci'sion, s. 

மின்மை, சன்னத்தின்மை. 
Un-civ'il, a. அனாசாமமான, கொச்சை 
ச்தனமான, ஈாட்ப்பொங்கான, அவ | 

மரியாதையுள்ள, சம்பாவனையற்ற, 

| Un-civ'il-iz-ed, a. srகரீகமில்லாத, நல் 
—s லொழுங்கற்ற, அப்பியாசமற்ற. 

people, வேடர், £ர்திருந்தாதவா்கள். 

 Un-clad’, a. உடையில்லாத, நிருவாண 

மான, உடாத, திகம்பர. 

Un-clisp’, ». a. ye Od Gal gaa, பூட் 

டறுத்தல், கழற்றுதல். 
tobe unclasped, yA psa, Dongs 

ல், கழலுதல். 
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Un-clas'sic, உலகவழச்சக்சொல் 

Un-clas’sic-al, ~ Q லுக்குரிய; O சய்யுள் 

வழக்கல்லாத; திசைமொழியான. 
Un'cle, 8. பெறியபிதா, சிறியபிதா, மா 

மன், பிதாமாதாவின்சகோதான்.. 
Un-cléan', a. அசுத்த, அப்புரவற்ற, ௮ 

முக்கான, தீழ்ப்பான: 
Un-cléan'ly, adv. அசுத்தமாய், அப்புக் 

கேடாய், அப்புரவீனமாய். 
Un-cléan’ness, 8. அசுத்தம், அப்புரவி 

ன்மை; பவித்திரலீனம், ௮௬௫. 
ceremonial, ஆசூசம், தீழ்ப்பு, தொட 

க்கு, குதகம. 
of women, இருது; பூப்பம். 

Un-clinch’, v. a. விடுவித்தல், நெகிழவி 
டுதல், தளையவிழ்த்தல். 

Un-clése’, v. a. திறத்தல், விரித்தல்வெ 
ளிப்படுத்தல், விளக்குதல், 

 Unsclothe’, v. a. புsைவைகழற்றுதல், 
 Un-char’i-ta-ble-ness, s. தருமமில்லா | புடைவையுரிதல்,புமைவைகளைதல். 

 Un-cloud’, ». a. வானம்வெளிக்கச்செ 
 Un-char'i-ta-bly, adv. தருமமில்லாமல், | ய்தல், மந்தாரம்நீக்கல். 
: | Un-cloud’ed, a. மப்பில்லாத, மந்தாரயி 
| Un-chirm’, v. a. மயக்கந்திர்தல், தெளி | ல்லாத, வெளிப்பான. 

 Un-coil', ம.க. சருள்குலைத்தல், சற்றுக் 
குலைத்தல், நேராக்கல். 

Un-coin’ed, s. srணணயமாகாத. 
Un-col’or-ed, a. வன்னமூட்டாத, சா 

யமூட்டாத, நிறங்கொடாத, 
Un-comb’ed, a. வராத, Fangs, மயிர் 

கோதாத, பின்னலள்ள. 

Un-com-bin’ed, a. saci பில்லாத, தொ 

டுத்திராத, தனித்த. 
வருத்த  Un-come'li-ness, 8. அழுின்மை, இல 

கீகணமின்மை, அவலட்சணம். 

Un-come'ly, a. அழகற்ற, இலக்கண 
க்கேடான, வடிவற்ற, குரூபமான, 
கோலவினமான, HAV Fem. 

Un-com'fort-a-ble, a. soக்கமுள்ள, ஆ 
அதலற்ற, செளக்கெயெமற்ற. 

Un-com'fort-a-bly, adv. செளக்கியமி 
ன்றி, சுகமின்றி. 

Un-com’mon, 4. வழக்கமற்ற, புதின 
மான, அதனமான, அபூகுவமான, 
வாடிக்கையற்ற. 

Un-com’mon- ness, 8. அபூருவம், AG 

மை, ஈவம், LIS GOT LD. 
Jot 
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Un-com-mit ni-ca-tive, a. மெளனமான. 
Un-com’ plai-sant, a. உபசரணையற்ற, 

ஆசாரமற்ற, மரியாதையற்ற , 
Un-com-ply'ing, a. சம்மதியாத, இணங் 

காத, ஒவ்வாத, இசையாத. 

Un-com-pound’ed, a. soப்பில்லரத. 
Un-con-céiv'ed, a. தோற்றாத, விளங்கா 

த, மனசுக்குஎட்டாத, மனாதத. 
Un-con-cern’, 8. அசட்டை, வேண்டா 

வெறுப்பு; சிந்தனையின்மை. 
Un-con-cern'ed, a. அசட்டையுள்ள, 

விசாரணையற்ற, அசங்கதமுள்ள. 
Un-con-cern’ed-ly, adv. அசட்டையா 

ய், சிந்தனையின்றி, கவலையின்றி. 
Un-con-demn'ed, a. குற்றப்படாத, ஆ 

க்கனைக்குள்ளாகாத. 
Un-con-dens’ed, a. நெருங்காத, ஐதா 

ன, அடர்த்தியற்ற. 
Un-con-di'tion-al, a. பொறுப்பற்ற, பி 

ரதிபலனற்ற, பொருத்தமற்ற. 
Un-con-fess'ed, a. சொல்லாத, அறிக் 

கையிடாத, அறிவியாத. 
Un-con-fin’ed, a. கட்டுப்படாத, மட் 

டப்படாத, மட்டில்லாத. 
Un-con-firm’ed, a. உறுதியற்ற, ஸ்திர 

மற்ற, நிலைபரமற்ற, பொறுப்பற்ற, 
Un-con'ju-gal, a. விவாகத்துக்குத்தகாத. 
Un-con-nect’ed, a. பிரிக்த, தொடர்ச் 

யற்ற, தோரணியற்ற, இணைக்கப்ப 
டாத, இசைவற்ற. 

Un-con'quer-a-ble, a. தோலாத, வெல் 
லக்கூடாத, இணங்காத. 

Un-con'quer-a-bly, adv. வெல்லக்கூடா 
மையாய், இணங்காமையாய். 

Un-con'scion-a-ble, a. அவநியரயமா 
ன, EAGerwrer, அநீதமான. 

Un-con'scion-a-bly, adv. ஏவ Aியாயமா 
ய், அநீதமாய். 

Un-con’scious, a. அறியாத, நினையாத, 
உணர்ச்சியற்ற, சிந்தனையற்ற, 

Un-con’scious-ness, 8. புலப்படாமை, 
அறியாமை, தெரியாமை, உணர்ச் 
யின்மை, அகோசரம். 

Un-con’se-cra-ted, a. சேராத, பொருத் 
தனையற்ற, சுத்தமாகாத, ரேமியாத, 
நியமமில்லாத, பரிசுத்தப்படுத்தாத. 

Un-con'so-nant, a. இசையாச, ஒவ்வா 

தீ, SENS, இணங்காத, 
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Un-con'stant, a. (see Inconstant.) 2 
அதியற்ற, நிலைபரமில்லாத; அசைவு 
ள்ள, மாறுகிற, 

Un-con-strain’ed, a.sட்டுப்படாத, Sp 
ப்படாத, தன்னெண்ணங்கொண்ட. 

Un-con-stm'ed, a. அற்றுப்போகாத, ச 
தைவற்ற, எரியாத, சமையாத. 

Un-con-test'ed, a. விவாதமில்லாத, ௪ 
திர்மறுப்பற்ற. 

Un-con-tra-dict’ed, a. பிசகுசொல்லா 
த; மறுத்துச்சொல்லாத, விரோதச் 
சொல்லற்ற, எதிர்வாக்கற்ற. 

Un-con'trite, a. பச்சாஸ்தாபமில்லாத, 
தஅக்கமில்லாத, இரக்கமற்ற, 

. Un-con-troll'a-ble, a. தன்னிச்சையரா 
ன, தீன்னிட்டமான, அடங்காத, இ 
ணங்காத, தன்னரசான. 

Un-con-troll'ed, a. சன்னீங்கலான, ௧ 
ட்டில்லாத, இட்டமான, அடங்காத. 

Un-con'tro-vert-ed, a. எஇர்ப்பேச்சில் 
லாத, இல்லையென்னாத, உண்மையா 
ன, மெய்யான, சத்தியமுள்ள. 

Un-con'ver-sant, a. பழக்கமில்லாத, ௮ 
றிமுகமில்லாத, அனப்பியாச. 

Un-con-vert'ed, a. மwனந்திரும்பாத, மா 
ரத; வசப்படாத, சீர்ப்படாத. 

Un-con-vert'i-ble, a. மvrாறுபடாத. 
Un-con-vin'ced, a. புலப்படாத, ஒத்து 

க்கொள்ளாத, இணங்காத. 
Un-cork'ed, a. அடைப்பற்ற, குச்செடு 

பட்ட, திறந்த. 
Un-cor-rect'ed, a. Aருத்தமில்லாத, பி 

ow Fors, சீரடையாத. 
Un-cor-rupt’, பதனழியாத, சுத் 
Un-cor-rupt'ed, * . தமுள்ள; கறைய 

ற்ற, மாசற்ற, கலப்பில்லாத, 
Un-count'ed, a. எண்ணப்படாத, தொ 

கையற்ற, கணக்கற்ற. 
Un-céup'le, v. a. வெவ்வேறாக்குதல். 
Un-céup'led, a. வெவ்வேறா।ன. 
Un-court’e-ous, a. ஒழுக்கமற்ற, அவம . 

ரியாதையான, அபசாரமான, உபசர 
ணையற்ற, ௮சங்கதமான. 

Un-court'ly, adv. அபசாரமாய், காட்டு © 
ப்பாங்காய், அவமரியாதையாய். 

Un-céuth’, a. சேர்த்தியில்லாத; அற்பா 
ங்கான, ஈல்லொழுச்கமற்ற, பாங்கு 
பரிசனையற்ற. : 
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Un-céuth'ly, adv. தற்பாங்காய், நல் 
லொழுக்கயின்றி. 

Un-couth'ness, s. தற்பாங்கு, சாட்டீக 
ம், ஒழுக்கமின்மை. 

Un-cov’er, via. திறத்தல், மூடலெடுத் 
தல்; உரிதல், கழற்றுதல். 

the head, த’oைதAிறத்தல். 
Un-cre-at'ed, a. சுயம்பாயிருக்றெ, ப 

டைக்கப்படாத, இயல்பாயிருக்றெ, 
Un-cred'it-ed, a. rம்பப்படாத. 
Un-crowd’ed, a. நெருக்கமில்லாத, ஐ 

தான, அடர்த்தியற்ற. 
Un-crown’', v. a. முடிற்க்குதல், ஆசன 

த்தைவிட்டகற்றல், இரீடரீக்கல். 
Unc'tion, s. அபிவேகம்,பட்டதாரணைஃ 

extreme, ௮வஸ்தைப்பூசை. 
as ointment, sகந்ததைலம். 
as grace, அருள், கருணை. 

 Unct-u-os'i-ty, s. தைலம், நிணம். 
| Unct'u-ous, a. Sபிணமுள்ள, கொழுப்பு 

ள்ள, நெய்ப்புள்ள. 
Unct'u-ous-ness, 5. தைலமுடைமை, பி 
ணமுடைமை, ரெய்ப்பு. 

— Un-cul'ti-va-ble, a. பண்படுத்தப்படா 
த, கரம்பான, பாழான. 

Un-cul'ti-va-ted, a. Sருந்தாத, தேறாத. 
land, தரிசுநிலம், தரவையஙிலம், கர 
ம்பு; பயிரிடாநிலம். 

as uninstructed, ப|யTத, பயிலாத. 
| Un-curl’, v. a. குலைத்தல், அவிழ்த்தல். 
 Un-cut’, a. வெட்டப்படாத, தறிக்கப் 

.் படாத, சேதனப்படாத. 

Un-dam'ag-ed, a. சேதப்படாத, பதன 
ழியாத, பாழாகாத. 

Un-daunt’ed, a. Aடமுள்ள, அஞ்சாத, 
— வீரமுள்ள, அச்சமற்ற. 

Un-daunt'ed-ly, adv. அச்சமின்றி, தட 
. மாய், லீரமாய், தைரியமாய். 
Un-daunt'ed-ness, s. விரம், தடம், தை 

ரியம், அஞ்சாமை. 
 Un-de-cay’ed, a. பதனழியாத, சிதையா 
. தகுறையாத, உக்காத, உளுப்பாகாத. 
Un-dec'a-gon, s. பதினொருபுசகோண 
aga, எகாதசபு8ி 

Un-de-céive’, v. a. மருணிக்கல். . 

Un-de-céiv'ed, a. ஏய்க்கப்படாத, துற் 
புத்திக்கெபெடாத, எத்துதீங்கிய, 
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Un-de-cid'ed, a. இருமனமுள்ள, தீர்ப் 
பில்லாத, நிதானிக்கப்படாத, 

Un-deck’, v. a. அந்தக்கேபடாக்கல், ௮ 
லங்காரநீக்குதல். 

Un-deck’ed, a. அலங்காரமெடபட்ட, 
சிறப்பில்லாத, கோலம்பண்ணாத. 

Un-de-clin’ed, 4. வேற்றுமைப்படாத, 
வழுவாத. 

Un-de-fac'ed, a. உருக்குலையாத, சாங் 
கங்கெடாத, வேறுபடாத; பழுதில் 
லாத, மங்காத, அழியாத. 

Un-de-fend’ed, a. srப்பற்ற, அரணற்ற, 
அணையற்ற, தனித்த, கேவலமான, ௮ 
நாதமான, அந்தரித்த. 

Un-de-fil'ed, a. சத்தமான , அசுசிப்படா 
த, கற்பழியாத, மாசற்ற, களங்கமயில் 
லாத, அழுக்கில்லாத, 

Un-de-fin'ed, a. அருத்தஞ்சொல்லப்ப 
டாத, உரையில்லாத, தெளிவில்லாத, 
கருகலான, எல்லைகட்டாத. 

Un-de-form'ed, a. உருக்குலையாத, சா 

ங்கமுள்ள; பழுதற்ற, இலட்சணமு 
ள்ள, சுரூபமுள்ள. 

Un-de-mol’ish-ed, a. அழியாத, குலையா 
த, கெடாத, இடிக்கப்படாத. 

Un-de-mon'stra-ble, a. அத்தாட்ிப்பட 
க்கூடாத, திட்டாந்தமில்லாத. 

Un-de-ni‘a-ble, a. மறுக்கப்படாத, அல் 
லத்தட்டக்கூடாத, 

Un-de-ni'a-bly, adv. எதிர்மொழியின்றி, 
பிரதிவாக்தின்றி, நிச்சயமாய். 

Un-de-plor'ed, a. drலாபமற்ற. 

Un-de-prav'ed, a. மாசற்ற, பழுதற்ற, 
சுத்தமுள்ள, களங்கமற்ற, 

Un'der, a. Sழான, குறைவான. 
side, ழ்ப்பக்கம், ழ்ப்பாடு, 

Un'der, adv. மொய், குறைவாய். 
Un'der, prep. Cp, அடியிலே. 

two cubits, இரண்டுமுழத்துக்குள், 
two years old, இரண்டெவெயதுக்குள். 
the hand of, ஆதீனமாய், கைவச 
மாய், ஆட்சியாய். 

Un-der-ac'tion, 8. ழ்ப்பட்டது, இர 
ண்டாவது, உபகிருத்தியம.. . 

Un-der-a’gent, s. Sழ்வேலையாள், தழ 
Banh, பிரதிகாரியஸ்தன். 

Un-der-bid’, v. a. தணித்துக்கேட்டல், 
குறைத்துக்கேட்டல். 
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Un'der-brush, s. Aggro, அரில், um 
கு; சீழ்ப்பற்றை. 

Un-der-foot’, a. sால்க்ழான, எளிய, 
கெட்ட, அடிக்ழோன. 

Un-der-g0', ». n. சஇத்தல், படெல், தா 
ங்குதல், பொறுத்தல். 
any pain, வருத்தமடைதல், 

Un-der-grad'u-ate, s. un@ngeor. 
Un'der-ground, a. Aிலத்துக்குக்க்ழோன. 

passage or way, சரங்கம். 
100, நிலவறை, முழைஞ்சு, குகை. 
those who go. in such a passage, 
றைவழியாய்ப்போவோர். 

Un'der-growth, s. ழ்ச்செடி. 
Un'der-hand, a. கள்ள, மாறுபா 

கழ. 
| Un-der-stand’, ». a. விளங்குதல், os 

டுள்ள, |: 
அந்தரங்கமான, கபடமான, தந்திர 
முள்ள, அபாயமுள்ள. 

Un-der-hand'ed, a. அந்தரங்கமான. 
Un-de-riv’ed, a. ஒன்றிலிருந்துண்டா 

காத, சுயம்பான, தானான. 
Un-der-keep'er, s. தணைக்காவலன். 
Un-der-la'bor-er, s. Sழ்வேலைக்சாரன். 
Un-der-lay’, v. a. Sழாகவைத்தல், பொ 

அப்புவைத்தல் அஸ்திபாரப்படுத்தல், 
Un-der-line’, ». Sழ்வரிதிறுதல். 
Un'der-ling, s. Sழ்மகன், நீசன். 
Un-der-mis'ter, s. Spang. 
Un-der-mine’, v. a. மறுத்தல், சுரங்க 

மறுத்தல், அறைபோதல். 
Un-der-min'er, s. Sழறுப்போன், சுரங் 

கமறுப்போன். 
Un'der-most, a. 9 @iprar. 
Un-der-néath’, prep. €Cyp, அடியிலே. 
Un-der-of'fi-cer, s. Gழதிகாரி, 
Un-der-pin’, v. a அஸ்திபாரம்போடு 

தல், பொறுப்புக்கட்டுதல். 
Un-der-pin’ ning, 8. அஸ்திபாரமிடுகை, 

ஆதாரம்வைக்கை, பொறுப்பு, 
Un'der-plot, 8. நாடகத்தில்வருமிடைச் 

சம்பவங்கள். — 

Un-der-prize’, v. a. விலைகுறையப்யார் 
த்தல்; விலைகுறைத்தல்,கணிசங்குறை 
த்தல், இழிவாய்நினைத்தல். 

Un-der-prop’, v. தராங்கொடுத்தல், தா 
ங்குதல், அணைவைத்தல். 

Un-der-rate’, v. a. தணியமதித்தல், கு 
றைவாய்ப்பார்த்தல், ரெயந்தணித்தல். 

Un-der-score’, v. a. Sழேகறுதல். 
908 

7 

UND 

Un-der-sec’re-ta-ry, s. a eee 
காரியஸ்தன். 

Un-der-sell',v. a. லலைகுறையவிற்றல், 
மலிவாய்விற்றல்,விலைதணியவிற்றல். 

Un-der-serv'ant, s, Sழ்வேலைகாரன். 
| Un-der-set'ter, s. மிண்டு, அதரவு, மி 

ண்டுதறி, தாங்கி, 
| Un-der-sher’ iff, s. இர்ண்ய்சாதிசோ, 
Un-der-sign'ed, a. Sழேகையெழுத்து 

வைத்த, கையொப்பமிட்ட. 
Un-der-siz'ed, a. பருப்பங்குறைந்த, 

மெல்விசான, ஒல்லியான. 

ல், உணர்தல், தெளிதல், தேர்தல், இ 
ரகித்தல், தெரியவருதல். 

Un-der-stand'ing, s. அறிவு, உணர்ச், 

புத்தி, மதி, யூகம், 
| Un-der-stand’ing, a. அறிறெ, உணரு 

நெ, சந்திக்கிற, 
Un-der-stand’ing-ly, adv. புத்தியாய், ௮ 
நிவோடே, தெளிவாய். 

Un-der-state’, ». a. Gறைவாரய்ச்சொல் 
HSV, சருக்கிச்சொல்லல். 

Un-der-stood’, a. தெளிந்த, விளங்கிய. 
in grammar, தொகுநிலையான, தொ 
கைநிலையான. 

Un'der-strap=per, s. Sழ்வேலையாள், £ 
ம்க்காரியகாரன், ீழ்மகன், அற்பன். 

Un-der-tike’, v. a. அடக்சோலுதல், ஆ 
ரம்பித்தல், முயலுதல், முயற்சியண் 
ணுதல், எடுத்தல், கையிடுதெல், தலையி 
டுதல், உடன்படுதல், 
a weighty affair, பெருங்காரியத்திற் 
சகையிடுதல். 
as to covenant, வரர்த்தைப்பாபெண் 
ணுதல் , வாக்குக்கொடுத்தல். 

Un-der-tak’er, s. sகையிட்டுக்கொள்வோ 
ன், ஆரம்பிப்போன், முயலவோன். 

Un-der-tak'ing, s. sகையிடுகை, வேலை 
யிலுட்படுகை; பாரகாரியம். 

Un-der-ten’ant, s. Sழ்வாரக்குடி. 
Un-der-val-u-a'tion, 8. விலைதணியப்பா 

ர்க்கை, விலைகுறைக்கை. 
Un-der-val'ue, v. a. தணியமதித்தல், வி 

லைகுறையப்பார்த்தல்,; அவமதித்தல். 

Un-der-val'u-er, s. எ்சாைத்ாை A | 
ன், அவமதிப்போன். 

Un'der-wood, 5. sழ்ச்செடி, றெதுது. I 

. 

a 
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Un'der-work, s. ழ்வேலை, அற்பவே 
லை, தாழ்ந்தவேலை. 

Un-der-werk’,v.a.குறைந்தசம்பளத்துக் 
குவேலைசெய்தல் , உபாயமாயழித்தல். 

Un-der-write’, v. a. பிedயெமுதுதல். 
Un'der-writ-er, s. பிணையாணி, உத்தர 

வாதி, ழ”க்கையொப்பக்சாரன். 
Un-der-writ'ing, s. ௨த்சரவாதச்சீட்டு, 

பிணைச்சீட்டு, 
Un-de-scrib’ed, a. விரித்துரையாத. 
Un-de-scri’ed, a. srாணத, கண்டுபிடி 

யாத, தெரியப்படாத. 
Un-de-serv'ed, தகாத, 
Un-de-serv'ing, oi : 

தீதிர, நியாயமற்ற. 
Un-de-sign’ed, a. எண்ணாத, கருதாத, றி 

அஞ்ஞாய 
மான, அதே, அபா 

னையாத, தற்செயலான. 
Un-de-sign’ed-ness, s. எண்ணாமை, நி 

னையாமை, தற்செயல். 
Un-de-sign'ing, a. எண்ணாத, கினையா 

த, கருதாத. 
Un-de-sir'a-ble, a. sசப்பான,விரும்பப் 

படத்தகாத,வெறுப்பான, பிரீதியற்ற. 
Un-de-sir’ed, a. லிரும்பப்படாத. 
Un-de-spar’ing, a. தைரியமுள்ள, அய 

ரமில்லாத, கவலையற்ற. 
Un-de-tect’ed, a. கண்டபிடியாத, அக 

ப்படாத, வெளிப்படாத. 
Un-de-term’in-a-ble, a. நிதானிக்கக்கூ 

டாத, தீர்க்கக்கூடாத, தீர்மானயில் 
லாத, முடிப்பற்ற. 

Un-de-term’in-ate, . 
Un-de-term’in-ed, ஷ் 

னமுள்ள, அசைவுள்ள, தீராத. 
Un-de'vi-a-ting, a. தவறாத, 

வழுவாத, நேருள்ள. 
Un-di-gest'ed, a. சமியாத, அரணமா 

ன, மந்தமான, £ரணியாத. 
Un-di-lut'ed, a. sலப்பில்லாத, சத்துக் 

கெடாத, பெலன்குறையாத, 
Un-di-min’ish-ed, a. பெலன்குறையா 

த, தேயாத, தணியாத, சத்துக்கெடாத. 
Un-di-rect’ed, a. சொலலிக்காட்டாத, 

ரேர்காட்டாத, வழிகாட்டிக்கொடா 
த, திக்குக்கெட்ட. 
letter, மேல்விலாசமற்றகாடதெம. 

Un-dis-cern'ed, a. sண்யிடியாத, கா 

ணாத; அறியாத. 
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Un-dis-cern'i-bie, a. srணுதற்கரிய, 
Un-dis-cern'ing, a. sண்டுபிடியாத, ப 

குத்தறியாத, 
Un-dis'ci-plin-ed, a. பயிற்சியில்லாத, ப 

bens, ட்சையில்லாத. 
Un-dis-cov'er-a-ble, a. sண்டுபிடிக்கப் 

படக்கூடாத, காணக் கிடையாத, 
Un-dis-cov'er-ed, a. வெளிப்படாத, க 

ண்டுபிடியாத, காணக்தகிடையாத. 
Un-dis-cuss'ed, a. ஆலேோசியாத, தெளி 

யாத, ஆராய்வற்ற. 
Un-dis-guis’ed, a. பொலியில்லாத, இ 

யல்பான, விக்க; மாயமற்ற, 
Un-dis-may'ed, a sகலக்கமில்லாத, அஞ் 

சாத, தைரியமுள்ள. 
Un-dis-ptt'ed, a. ச்தேகியொத, யாவரு 

மொத்துக்கொள்ளத்தக்க, எதிரிடை 
யில்லாத, தருக்கிப்பில்லாத. 

Un-dis-sem’ bled, i es FES 

Un-dis-sem'bling, ~ § முள்ள, வெளி 
யான, இயல்பான. . 

Un-dis-solv'ed, a. shரையாத, உருகாத. 
Un-dis-tin'guish-a-ble, a4. வசேடிக்கக் 

கூடாத, தோற்றமற்ற, பகுத்தறியக் 
கூடாத, மட்டகெகட்டக்கூடாத. 

Un-dis-tin’guish-a-bly, adv, பகுத்தறிவி 
ன்றி, அறியக்கூட ாமையாய். 

Un-dis-tin’guish-ed, a. பகGுத்தறியாத,வி 
சேஷமற்ற, பெயர்பெறாத. 

Un-dis-tract’ed, a. wwக்கலக்கமற்ற, இ 
முக்கில்லாத, தெளிவான. 

Un-dis-turb'ed, a. sலக்கமில்லாத, சா 
ந்தமுள்ள, அமைதியான. 

Un-di-vid'a-ble, a. பரிக்கப்படக்க டா 
த, பின்னமற்ற, அபின்னமான. 

Un-di-vid’ed, a. பிளவுபடாத, பிறியாத, 
ஒன்றுபட்ட, அபின்னமான. 

Un-di-vore'ed, a. விடுதலைசடட்டப்பெ 

ரத, இஷ்டபத்நிரம்பெறாத. 
Un-dd', v. a. அவிழ்த்தல், குலைத்தல், 

கெடுத்தல், கட்டவிழ்த்தல். 

Un-do'er, s. கட்டலிழ்ப்போன், இக்க 
அப்போன், நிலைகுலைப்போன். 

Un-d6'ing, s. அ௮வச்செயல், கேடு, திங் 
கு, அழிவு, நாசம். 

Un-dine', a. குலைத்த, கெட்ட, அழிர் 
த; அவமான, அதமான. 
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Un-doubt'ed, a. சச்தெகமில்லாத, யாவ 
ருமொத்துக்கொள்ளூறெ, நிசமுள்ள, 
அசந்தேகமான, சமுச்சயமற்ற. 

Un-doubt'ed-ly, adv. Aச்சயமாய். 
Un'dress, s. மீக்கோள், போர்வை. 
Un-dress’, v. a. உடைகழற்றுதல், ௨ 

டையுரிதல், உடைகளைதல். 
Un-dress'ed, a. £ர்ப்படுத்தாத, அலக்கு 

வெட்டாத, ஆயத்தமற்ற. 

food, பாகமாகாத, சமையாத. 
Un-dried, a. sரய்ந்திராத, பச்சையா 

ன, ஈரமான, வாடாத, 
Un-die’, a. உரித்தற்ற, அடாத, வேண் 

டாத, HOS, நியாயமற்ற. 
Un'du-la-ry, a. புராாகிற, அலைதிற, 
Un'du-late, v. n, அலைதல், உலைதல், ஆ 

டுதல், அசைதல், தளம்புதல். 
Un'du-la-ted, a. உலைந்த, அலைந்த. 
Un-du-la'tion, s. அலைவு; உலைவு, ஆட் 

டம, SOTLILILD. 

Un’dusa-to-ry, a. அலைபோற்புரளுகதிற. 
Un-di'ly, adv. wl OW GA. 
Un-di'ti-ful, a. கழ்ப்படியாத, அமை 

யாத, அடங்காத, ஈன்றியறியாத. 
Un-di'ti-ful-ly, adv. sன்றியறியாமல், 

கீழ்ப்படியாமல். 
Un-di'ti-ful-ness, s. தழ்ப்படியாமை, 

அடங்காமை, நன்றியறியாமை. 
Un-dy'ing, a. சாகாத, மாளாத, அழியா 

த, அற்றுப்போகாத. 
Un-earn’ed, a. உளையாத,; பிரயாசத்தா 

ற்பெற்றுக்கொள்ளாத. 
Un-earth’ed, a. ககையிலிருந்துதுரத்த 

ப்பட்ட, சேமம்நீங்கின. 
Un-earth'ly, adv. பரத்துக்கடுத்த. 
Un-éas'i-ness, s. சுணக்கம், வில்லங்க 

ம், ஆறுதலின்மை, குழப்படி. 

Un-éas'y, a. ஆறுதலற்ற, இளைப்புள்ள, 
வருத்தமான, லெகுவற்ற, 

Un-éat’en, a. புசியொத, சாப்பிடாத. 
Un-ed'u-ca-ted, a. கல்லாத, படியாத. 
Un-em-bar'rass-ed, a. தடையற்ற, பி 

ன்னப்படாத, இக்கற்ற, 
Un-em-ploy’ed, a. தொழிலில்லாத, வே 

லையில்லாத, காரியமற்ற, வீணான. 
Un-en-déar’ed, a. அருமையற்ற, 
Un-en-dow’ed, a. வரம்பெறாத, வரவு 

பெறாத. 
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Un-en-dir'ing, a. நிலையாமையுள்ள, றி 
லைப்படாத, அஸ்திபரரமற்ற, 

Un-en-gag'ed, a. அலுவலற்ற, உடன் 
படாத, கையிட்டுக்கொள்ளாத. 

Un-en-joy'ed, a. அனுபவமற்ற, அனுப 
Sus, சுவைத்தறியாத. 

Un-en-lirg'ed, a. விசாலியாத,குறுஇின. 
Un-en-light’en-ed, a. £ர்திருந்தாத, ௮ 

றிவற்ற, ஈற்பழக்கமில்லாத. 
Un-en-ter-tain'ing, a. லினாதமற்ற, க 

ளியாட்டற்ற, 

Un-en'vi-ed, a. எரிச்சற்படாத, அமுக் 

காறற்ற, 
Un-é'qua-ble, a. விகற்பமான, சமமில் 

லாத, மாறுள்ள. 
Un-é'qual, a. ஏகதேசமான, சமமற்ற, 

ஒவ்வாக, நேர்கிரையற்ற, விகற்பமா 
ன, இணையில்லாத, 

Un-é'qual-ed, a. ஒப்பற்ற, தனித்த, ஙி 
கரில்லாத, உவமையற்ற. 

Un-é'qual-ly, adv. வேற்றுமையாய், ௪ 
மமில்லாமல். 

Un-é'qual-ness, 8. வேற்றுமை, சமயி 
ன்மை, ஒப்பின்மை. 

Un-e-quiv'o-cal, a, இட்டமான, தீர்க்க 
மான, தெளிவான, சமுசயமற்ற. 

Un-err'ing, a. பிழைபடாத, தவறாத. 
Un-es-say'ed, a. தணியாத, முயலாத. 
Un-es-sen'tial, a. OJrரதரனமற்ற, அற்ப, 

விசேடமற்ற, வேண்டாத. 
Un-es-tab’lish-ed, a. ஸ்தாபிக்கப்படா 

த, நிலைப்படுத்தப்படாத. 
Un-é'ven, a. ஒப்பற்ற, சமமற்ற, கரடுமு 
ரடான, வேற்றுமையுள்ள. 
ground, ஒப்பற்றநிலம், செப்பமற்ற 
நிலம், சமமற்றநிலம். 
teeth, திருகற்பல், தெற்றுப்பல்,கொ 
ற்றைப்பல். 

Un-é'ven-ness, 8. கரமுரடு, சருசச 
ரை, ஒப்பசெப்பமின்மை. 

Un-ex-am’in-a-ble, a. சொதித்துப்பார் 
க்கப்படாத. 

Un-ex-am/in-ed, a. ஆராயாத, சோதிக் 
கப்படாத, தெளியாத, தேராத. 

Un-ex-am'pled, a. ஒப்பற்ற, இணையற் 
ற, நிகரில்லாச, முன்மாதிரியற்றஃ 

Un-ex-cep’'tion-a-ble, a. தவிர்க்கக்கூ 
டாத, விலக்கக்கூடாத. 
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Un-ex-cep'tion-a-bly, adv. சவிர்க்கக்கூ 
டாமையாய், விலச்கக்கூ டாமையாய். 

Un-ex-citted, 4. ஏவப்படாத;, எழுப்ப 
ப்படாத, தூண்டப்படாத. 

Un-ex’e-cu-ted, a. செய்துமுடிக்கப்ப 
டாத, நிறைவேற்றப்படாத. 

Un-ex’er-cis-ed, a. பயிற்சியற்ற, 
Un-ex-pect'ed, a. எண்ணாத, நினையாத, 

காத்திராத, சடுதியான, ௮சம்பவமா 
ன, எதிர்பாத்திராத. 

Un-ex-pect’ed-ly, adv. எண்ணாமல், கா 
தீதிராமல், சடுதியாய், திடீரென. 

Un-ex-pens'ive, a. செலவில்லாத. 
Un-ex-pé'ri-enc-ed, சாதனையில்லா 
Un-ex-pert’, a f த,பயிற்சியற்ற. 
Un-ex-plor'ed, a. விசாரித்தறியாத. 
Un-ex-pos’ed, a. வெளிவிடாத. 
‘toa thing, ஒன்றுபடும்படிவெளியே 
வைக்கப்படாத, தஞ்சம்பெற்ற. 

Un-ex-press’ive, a. விபரிக்கக்கூ டாத. 
Un-ex-tend’ed, a. விரிவில்லாத, பரவா 

த; விசாலயில்லாத. . 

Un-ex-tin'guish-a-ble, a. அலிக்கக்கூ. 
டாத, தணிக்கக்கூடாத. 

Un-fad’ed, a. வாடாத, வதங்காத. 
Un-fad'ing, a. வாடாதிருக்றெ, மங்கா 

திருக்கிற, ஒளியுள்ள. 
Un-fail'ing, a. தவறாத, நிச்சயமான. 

word, தவராதபேச்சு, நிசவசனம், ௪ 
தீதியவாசகம், உறுதிவாக்கு. 

Un-fair’, a. அடாத, ஆகாத, ஈரணயக் 
கேடான, நியாயமற்ற, தந்திரமுள்ள. 
trade, கடுஞ்செட்டு, கள்ளவியாபார 
ம், கள்ளவத்தகம். 

Un-fair'ly, adv. அீதமாய், கபடமாய். 
Un-fair'ness, s. அந்தம், கபடம். 
Un-faith’ful, a. உண்மையற்ற, நம்பிக் 
கைக்கேடான, நாணயமற்ற. 
toahusband, sற்பில்லாத,பஇிவிரதமற் 
Dy பரானுகூலமான, விப்சாரமுள்ள. 
toa wife, பத்தினிவிரதமற்ற, பர்ஸ் 
திரிகமனமுள்ள, விபசார. 

Un-faith’ful-ly, adv. உண்மைத்தப்பாய், 
| சதியாய், ஈம்பிக்கைக்கேடாய், 
_ Un-fash’jon-a-ble, a. வழக்கமில்லாத, 
_  பழக்கமற்ற, வழங்காத. 

Un-fash'ion-a-bly, adv. வழகச்கமின்றி, 
நாகரீகமின்றி, Hou Scr. 
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Un-fast'en, v.a. அவிழ்த்தல், Hoses 
ல், ரெழெவிடுதல், கழற்றுதல், குலை 
தீதல், தளைநீக்கல். 
to be unfastened, 9A psa, நுகைத 
ல், நெகிழ்தல், குலைதல். 

Un-fa-tigu’ed, a. தொய்யாத, இளைப்ப 
டையாத, சோராக. 

Un-fa'vor-a-ble, a. சகாயமற் , உதவிய 
PDs விக்ன; சுகமற்ற, வசதிய 

் இற, தயவில்லாத. 
Un-fa'vor-a-bly, adv. வெரோதமாய், ae 

தியின்றி, சகமில்லாமல். 
Un-feath’er-ed, a. இறஇில்லாத, 
Un-fed’, a. போஷியாத. 
Un-feel’ing, 0. உணர்வற்ற, உணர்சி 

யற்ற, கரிசனமில்லாத, உருக்கமில் 
லாத, இரக்கமில்லாத. 
asnumb, திமிர், தியிர்ப்பு, விறைப் 
பு; sale dicate சுவரணைக்கேடு, 

Un-feign’ed, a. உண்மையுள்ள, உத்தம 
மான, மாயமற்ற, கபடமற்ற. 

Un-feign'ed-ly, adv. உண்மையாய், க 
படமின்றி, நிதானமாய். 

Un-felt', a. உணராத, பிறஞ்ஞையற்ற. 
Un-fene’ed, a. srப்பற்ற, வேலியற்ற. 
Un-fer-ment’ed, a. கொதியாத. 
Un-fer'tile, a. செழிப்பற்ற, பலனற்ற. 
Un-fet'ter, v. a. விலங்குகழற்றுதல், வி 

கதெலைபண்ணுதல், தளையறுத்தல். 

Un-fil'ial, a. பிள்ளையடைவில்லாத. 

Un-fill’ed, a. சரப்பாத, நிரம்பாத. 

Un-fin'ish-ed, a. கறைவுள்ள, குறைச் 
சலான, பருமட்டான, பரும்படியா 
ன, முகியாத. 
to be unfinished, குறையாதிருத்தல், 

முடியாதிருத்தல். 
Un-fit,v. a. தகாமற்செய்தல், அடாமற் 

பண்ணல், பெரறாமற்செய்தல், os 
தாகாமற்பண்ணுதல், செல்லாமற்ப 
ண்ணுதல், பலங்குறைத்தல். 

Un-fit’, a. தகாத, இணக்கமற்ற, யோக் 

யெமில்லாத, அடாத; தகுதியற்ற, ஒ 
வ்வாத, ஆகாத. 

Un-fit'ness, s. ஓண்ணாமை, தகாமை, P 
GATED, ஆகாமை. 

Un-fix', v. a. கழற்றுதல், நீக்குதல், தொ 
ய்யப்பண்ணுசல், நிலைகுலைத்தல். 
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Un-fix'ed, a. நிலையற்ற, அலைவுள்ள, 
தொய்வுள்ள, நீச்கமுள்ள, உறுதியற்ற. 

Un-fledg’ed, a. இறகுமுளையாத, GG 
சுப்பருவமான, இளமையான. 

Un-foil'ed, a. தோல்வியடையாத. 
Un-fold’, v. a. திறத்தல், விரித்தல், பிர 

சித்தப்படுத்தல், அறிவித்தல், பிரகட 
ப்படுத்தல், விள்ளல். 

Un-for-bid’den, a. தடுச்சப்படாத. 
Un-f6re'ed, a. பலபந்தம்பண்ணப்படா 

த, வலோற்காரயில்லாத. 
Un-fore-known’, a. மன்னறியப்படாத. 
Un-fore-seen’, a. முன்னெண்ணாத, மு 

ன்னறியாத, முன்காணாத; அபூருவ 
மான, நூதனமான. 

Un-for’feit-ed, a. இழந்துபோகாத. 
Un-for-giv'ing, a. இளகாத, இரங்காத, 

மன்னியாத, வன்கண்மையான. 
Un-form’, v.a. அழித்தல், குலைத்தல், 

பிரித்தல், கெடுத்தல், உருவழித்தல். 
Un-form'ed, a. உருப்படுத்தப்படாத, F 

ர்ப்படுத்தப்படாத. 

Un-for-sik'en, a. mse) Sums. 
Un-for'ti-fi-ed, a. அரணாக்கப்படாத. 
Un-for'tu-nate, a. அதிட்டமற்ற, அனு 

கூலமற்ற, கைகூடாத, அரிலபமுள் 
or, கைக்கெட்டாத. 

Un-for'tu-nate-ly, adr. அதிட்டவீன 
மாய், அனுகூலமற்றதாய். 

Un-for’tu-nate-ness, s. அதிட்டவீனம், 
நிர்ப்பாக்கியம், பேறின்மை, அமில 
பம்; அதிட்டம். 

Un-found’, a. கண்டபிடிக்கப்படாத, & 
ண்ணுக்கெட்டுப்படாத, 

Un-found'ed, a. உறுதியற்ற, பொய்யா 
ன, அத்தாட்யெற்ற, நிலையற்ற, 

Un-fré’ quent, a. வர க்கையற்ற, வழக் 
கமற்ற, நூதனமான, அரிதான. 

Un-fre-quent’ed, a. ஊடாட்டமற்ற, வ 
ழக்கமற்ற, பழக்கமற்ற. 

Un-friend’ed, a. Aனெேதிதரில்லாத, 

Un-friend'li-ness, s. சனேகமின்மை, 
வெறுப்பு. 

Un-friend'ly, a. சத்துருத்தனமான, 9 
னேகமற்ற, விரோதமான. 

Un-fr6z'en, a. உறையாத, கட்டிப டாத. 

Un-fru'gal, a. ஆராதூரியான. 
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Un-friit’ful, a. பலனற்ற, கனியற்ற, ப 
யனற்ற, விருதாவான, வீணான. 

Un-fruit'ful-ness, 8. பலனின்மை, அப 
லம், மலட்டுத்தன்மை. 

Un-ful-filled, a. நிறைவேற்றப்படாத. 
Un-furl’, 0. a. அவிழ்த்தல், விரித்தல், ௮ 

விழ்த்துவிரித்தல், 
Un-fur'nish, v. a. கழற்றுதல், உரிதல், 

வெறுமையாக்கல், நீக்குதல். 
Un-fur'nish-ed, a. வெறுமையாக்தன. 
Un-gain'ful, a. ஆதாயமற்ற, பலனில் 

லாத, பிரயோசனமற்ற., 
Un-gain'ly, a. கைவராத, கராப்பியாச 

மற்ற, கைகாணாத, திறமில்லாத. 
Un-gath’er-ed, a. கூட்டிச்சேர்க்கப்ப 

டாத, சங்கமப்படாத. 
Un-gen’er-ous, a. உதாரமற்ற, கொடை 

யற்ற, தருமமற்ற, ஈயாத; உலோப 
முள்ள, பிசுனமான. 

Un-ge'ni-al, a. இலங்கு த் 
ன, சவுக்கியமற்ற, 

Un-gen-teel’, a. ஒழுக்கமற்ற, பாங்கு 
பாவனையற்ற, நாகரீகமற்ற. 

Un-gen'tle, 4. பதமையற்ற, குறும்புத்த 
னழுள்ள, மரியாதையற்ற, 

Un-gen'tle-man-like, நாட்ட்பேோ 
Uu-gen’ tle-man-ly, வ 
Un-gent'ly, adv. வெடுவெடுப்பாய், கு 

றும்புத்தனமாய், தடுக்காய். 
Un-gild’ed, 7 பெற்பூச்சுப்பூசப்படா 
Un-gilt’, x ve முலாமற்ற. 

Un-gird', ». a. அவிழ்த்தல், இளக்கல், 
நெதிழ்த்தல். 

Un-glaz'ed, a. சrராளரததின்பழிங்குகள 
கற்றின, அழுத்தமெடெட்ட. 

Un-glie’, ». a. ஒட்விடுதல், பசைவி 
Ose, இளகுதல். 

Un-god'li-ly, adv. அவபத்தியாய், அதிக் 
கிரமமாய், தூுஷணையாய், 

Un-god'li-ness, s. தெய்வபத்தியின்மை, 
அவபத்தி, பொல்லாங்கு, தெய்வபய 
மின்மை, தேவ தூணை. 

Un-god'ly, a. தெய்வபத்தியில்லாத, 
பொல்லாத, தெய்வபயமற்ற, 

Un-gov'ern-a-ble, a. ஆண்டுகொள்ளக் 
கூடாத; அடக்கக்கூடாத, மீறின, 
அடங்காத, படியாத, 
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Un-giv'ern-a-bly, adv. 9 te anawuier 
ய், படியாமையாய், கீழ்ப்படாமை 

யாய், கேளாமையாய். 

Un-gov'ern-ed, a. அடங்காத, படியாத. 
Un-grace’ful, a. அலங்காரமற்ற, இலட் 

சணமற்ற, நாகரீகமில்லாத, மரியா 
தையற்ற, பாங்கற்ற, பாவனையற்ற, 

Un-grace’ful-ness, 8. srரகரீகமின்மை, 
ஒழுக்கமின்மை, பாங்கின்மை. 

Un-gra'cious, a Aருபையற்ற, இரங் 
காத, கருணையற்ற, குரூர. 

Un-gram-mat'ic-al, «. இலக்கணவமுவு 
ள்ள, ஒழிபியலான. 

Uu-grint’ed, a. கொடாத, ஈயாத, ஒத் 
அுக்கொள்ளாத, உதவாத. 

Un-grate'ful, a. sன்றியற்ற, கன்றிகே 
டான, ஈன்றிமறந்த, நன்றியுணராத, 
வெறுக்கப்படத்தக்க. 

Un-grate'ful-ly, adv. sன்றிமீனமாய். 
Un-grat'i-fi-ed, a. இருத்தியாக்கப்படா 

த, பிரியப்பதெதப்படாத. 
Un-ground'ed, a. உறுதியற்ற, பொய் 

i 

யான, ASST Aw Ho, நியாயமில்லா 

இட தாபரமற்ற, அத்திபாரமற்ற. 
Un-guard'ed, a. snag, காவவில்லாத, 

CT COR COS, ௮சட்டையான. 
Un'guent, s. சைலம், Gaw, நிணம். 

for the head, Qரதைலம். 
Un-guid’ed, a. ஏவப்படாத, சன்னிட் 

டமான$ நடத்தப்படாத, வழிகாட் 

டாத, ஒழுங்குப்படுத்தப்பட ஈத. 

Un'guin-ous, a. தைலமுள்ள, நெய்ப்பு 
ள்ள, நிணமுள்ள. 

Un-hab’it-a-ble, a. (see Uninhabitable.) 

குடியிருக்கக்கூடாத, பாழான. 
Un-hal'low, v. a. அசத்தமாக்குதல். 
Un-hal'low-ed, a. அசத்த, சுத்தமில்லா 

த, பொல்லாத, அ௮வமதியான, gaz 
ணமான, நிந்தனையுள்ள. 

Un-hand’, ». a. aகைவிடசெல்,நெதிமுதல். 
Un-hand'i-ness, s. ஏனப்பியாசம், கை 

ச்சித்திரமின்மை,குதனைக்கே,கைப் 
பழக்க மின்மை, அப்பியாசமின்மை. 

. 

 Un-hand'led, a. தொடாத, தொடப்ப 
டாத. 

Un-hand'some, a. இலட்சணமற்ற, 9 
றப்பற்ற,சந்தங்கெட்ட,குரூுபமான. 
as uncivil, அவமறியாதையுள்ள. 
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Un-hand’séme-ly, adv. அந்தக்கேடாய், 
அபசாரமாய், கணிசமற்றதாய். 

Un-hand'y, a. செய்காரியமற்ற, கைவ 
ராத, அப்பியாசமற்ற, பழக்கமற்ற. 

Un-hang’, v. a. sழற்றுதல், இறக்குதல். 
Un-hap'pi-ly, adv. அசந்தோஷமாய், 

இடையூரறாய், அக்கமாய். 

Un-hap'pi-ness, s. மனக்கலக்கம், இலே 

சம், மனத்துக்கம், இடையூறு. 
Un-hap'py, a. அக்கமுள்ள, அதிட்டம 

ற்ற, சக்தோஷமில்லாத. 
as evil, கெட்ட; ஒழுங்கற்ற, Swen 
ன, பொல்லாப்பான. 

Un-hard’en-ed, a. sQனப்படுத்தப்படா 
த; வைரியாத, கதிவுள்ள, உரமநற்ற. 

Un-hirm'ed, a. திங்கில்லாத, பழுதில் 
லாத, நட்டப்படாத, .சேதமயில்லாத. 

Un-hirm'ful, a. sகட்டஞ்செய்யாத, தங் 
குசெய்யாத, பொல்லாங்கற்ற. 

Un-hir-mo'ni-ous, a. இசையாத, ஒவ் 
வாத, பொருந்தாத, ஒன்றிப்பில்லாத. 

Un-hiar'ness, v. a. கதிரையின்பூட்டிக் 
கழற்றல், பண்ந்க்குதல். 
to disarm, நிரரயுதனாக்கல். 

Un-hatch’ed, a. குஞ்சுபொரியாத, மு 
Ls, வெளியாகாத, தோன்றாத. 

Un-health'ful, a. சsலனமுள்ள, சவுக் 
கியமற்ற, சுகமற்ற, அன்பமுள்ள. 

Un-health'i-ly, adv. சsoeீனமாய், தன் 
பமாய், சவுக்கியமின்றி. 

Un-health’'i-ness, s. சseினம், சவுக்க 
யவினம், அன்பம், சொஸ்தக்கேடு. 

Un-health'y, a. சவுக்ியெமற்ற, வியரதி 
யுள்ள, சொஸ்தமற்ற, ரோயுள்ள. 

Un-heard’, a. கேள்விப்படாத, புதின 
மான, மதூதனமான, நவமான.  " 

Un-héat'ed, a. வாட்டாத, குகொட்ட 
ப்படாத, வரட்டாத, வெதுப்பாத. 

Un-hedg’ed, a. வேலியில்லாச, வெளி 
யான; அடையப்பற்ற, திறந்த. 

Un-heed'ed, a. நினைப்பற்ற, எண்ணம 
ற்ற, அசட்டையுள்ள, எச்சரிக்கைய 
ற்ற; சாவதானமற்ற, விழிப்பற்ற, 

Un-heed ‘ful, சாவதானமில்லாத, ௪ 
Un-heed'ing, a. (cur எச்சரிக் 
Un-heed’y, கையில்லாத. 
Un-help’ed, a. உதவிசெய்யப்படாத, ௨ 

தீதாசையற்ற, சகாயமற்ற, 
KR Sule 
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Un-hewn’, a. வெட்டாத, grou வோ 
த, தொழிற்படாத, முரடான. 

Un-hin'der-ed, a. தடைப்படாத. 

Un-hinge!, v. a. spomgse. 
to be unhinged, as affairs, sழலுதல், 

— விதெல், சீர்குலைதல்., 
Un-ho'li-ness, s. அசுத்தம், பாவம், பவி 

தீதிரமின்மை, அப்புக்கேடு, 
Un-ho'ly, a. அவசுத்த, சுத்தமில்லாத, ப 

வித்திரமற்ற, தூய்மையற்ற, அப்புக் 
கெட்ட, சுகியற்ற. 
as praia; நைவேதிக்கப்படாத. 

Un-hon’or-ed, a. sணிசம்பண்ணப்ப 
டாத, ஒர்த்திபெறாத, பேர்பெறாத, 

Un-hook’, v. a. கொழுக்கியைவிட்டுக் 
கழற்றுதல், கொழுவிகழற்றல். 

Un-hoop’, v. a. வளையங்கழற்றுதல். 
Un-hop’ed, a. sாத்திராத. 
Un-horse’, v. a. கதிரையினின்றுவிழு 

தீதுதல். 
Un-hos'pi-ta-ble, a. (see Inhospitable.) 

உபசாரமற்ற, அபசாரமுள்ள, விரும் 
தோம்பாத, பகையுள்ள, அபசார. 

Un-hos'tile, a. உபசாரமற்ற, அபசார. 
Un-house’, v. a. G69 யெழுப்புதல், வீட் 

டைவிட்டுத்துரத்துதல். 
Un-hum’'bled, a. தாழாத, இணங்காத, 

வளையாத, வணங்காத, படியாத. 

Un-hurt’, a. சேதப்படாத, காயப்படா 
த, பழுதுபடாத; திங்குபடாத, 

Un-hurt'ful, a. கட்டப்படுத்தாத, தீங்கு 
ப்படத்தாத, பொல்லாங்குசெய்யாத. 

Un-hurt/ful-ly, adv. sட்டீப்படுத்தாதவி 
தமாய், தீங்கின்றி. 

U'ni-corn, 8. காண்டாமிருகம், காட் 
டா, உச்சிக்கொம்புமிருகம். 

U'ni-form, 8. பயuையணிக்கோலம். 

U'ni-form, a. ஒரேதன்மையுள்ள, நேர் 
மையுள்ள, வேற்றுமையில்லாத. 

U-ni-form’i-ty, 8. ஒருதன்மை; இணக் 

கம், ஒரு£ர், சமரசம். 

U'ni-form-ly, adv. இணக்கமாய், ஒருத 
ன்மையாய், ஒரு£ராய். 

U-ni-gen'i-ture, 8. ஒரேபுத்திரதன்மை. 
Un-il-lus'tra-ted, a. அத்தாட்யெற்ற, 

தெளிவற்ற, உதாரணமற்ற. 

.Un-im<ay'in-a-ble, a. கினைவுக்கெட்டா 

த, மனாதீதமான, மனதுச்செட்டாத. | 
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Un-im-ag'in-ed, a. நினைவுக்கெட்டாத, 
மனதுக்கெட்டாத. 

Un-im'i-ta-ble, a. (see Inimitable.) Gu 
விச்செய்யப்படக்கூடாத. 

Un-im-mor'tal, a. அழிவுள்ள,சாவுள்ள. 

Un-im-pair'a-ble, a. சேய்க்கச்கூடாத, 
குறைக்கக்கூடாத, சிதைக்கப்படாத. 

Un-im-pair’ed, a. Aதையாத, குறையா 
த, கெடாத, பழுதில்லாத, பழுதுப 
டாத, சேதமில்லாத. 

Un-im-péach'a-ble, a. கGுற்றப்பாடில் 
லாத, குறைசொல்லக்கூடாத. 
person, சளிம்பற்றவன், சத்தியவா 
ளி, FESO, அகளங்கன். 

Un-im-péach’ed, a. கற்றச்சாட்டில்லா 

த, வினாவற்ற, உறுதியான. 
Un-im-port'ant, a. drரதானமற்ற, விசே 

ஷமற்ற, அற்ப, கிஞ்சலொன. 
Un-im-pris'on-ed, a. srவவில்வைக்கப் 

படாத, சிறைப்படாத. 
Un-im-prov'ed, a. தேர்ச்ியில்லாத; தே 

ருச; பாழான, செய்கைபண்ணப்ப 
டாத, திருத்தக்கூடாத. 

Un-in-cum’ber-ed, a. லில்லங்கப்படா 
த, வருத்தமில்லாத, சக்கலெலாத, 

Un-in-fect'ed, a. தோஷப்படாத, பழு 

அபடாத, தொற்றாத, 
Un-in-flim'ed, a. சவாலையெழுப்பக்கூ 

டாத, வேகமற்ற., 
Un-in'flu-enc-ed, a. ஏலப்படாத, முய 

ற்சப்படாத, சமஙிலையுள்ள. 
Un-in-form’ed, a. அறிவிக்கப்படாத, 

படியாத, கல்லாத. 

Un-in-gén'ious, a. விவேகமற்ற, மந்த 
மான, கூர்மையற்ற, புத்தியற்ற. 

Un-in-gen’u-ous, 4. மனரேர்மையற்ற. 
Un-in-hab’it-a-ble, a. க ஓ யேறக்கூடா 

த, பாழான, கரம்பான. 
Un-in-hab’it-ed, a. கGுடியில்லாத, சன 

சஞ்சாரமற்ற, நிருமானுஷிய. 
Un-in‘jur-ed, a. சேதப்படாத, ஈட்டப் 

படாத, கெடாத. 

Un-in-spir’ed, a. ஏவப்படாத, தெய்வ 
முயற்சியில்லாத. 

in scripture, சேவாவியாலேவப்படா 
த, சுத்தாவியினெழுப்புதலற்ற! : 

Un-in-struct’ed, a. படியாத, கல்லாத, 
படிப்பிச்கப்படாத. 



UNI 

Un-in-struct'ive, a. படிப்பிக்சப்படக் 
கூடாத, கல்விக்செலாத. 

Un-in-str’ed, a. பலன்படக்கூடாத, ஈ 
ட்டத்துக்கேதுவான., 

Un-in-tel-li-gi-bil'i-ty, 5. 
மை, தலக்கமின்மை. 

Un-in-tel'li-gi-ble, a. தெளிவற்ற, ௧ரு 
ENN, அரும்பொருளான. 

Un-in-tel'li-gi-bly, adv. தெளிவில்லாம 
ல், கருகலாய், விளங்காமையாய். 

Un-in-tend'ed, a. கருதாத, எண்ணாத, 
நினையாத, சிந்தனையற்ற. 

Uu~in-ten'tion-al, a. எண்ணாத, நினை 
யாத, தற்செயலான, அபுத்திபூருவ 

மான, நினைத்துச்செய்யாத. 

Un-in'ter-est-ed, a. உரித்தற்ற, விருப் 
பமில்லாத, வெறுப்புள்ள. 

Un-in'ter-est-ing, a. பிரியங்கொள்ளா 
த, இன்பமற்ற, அருமையற்ற. 

Un-in-ter-mit'ted, a. இடையறாத, இ 

டைவிடாத, தணியாத, Quins. 
Up-in-ter-mit'ting, a. இடையறாதுவரு 

Hm, ஒயாதுவருதிற, ' 
Un-in'ter-po-la-ted, a. இடையிலெழு 

தாத, மாட்டறையாத. 

Un-in-ter-rupt'ed, a. தடை ப்படாத, இ 
டையறாத, ஒயாத. 

Un-in-ter-rupt'ed-ly, adv. தடையின்றி, 
Un-in-tr'ed, «. அப்பியாசமில்லாத, ப 

யிற்சியில்லாத, பழக்கமற்ற. 
Un-in-ves'ti-ga-ble, a. ஆராய்ற்தறியக் 

கூடாத, தூக்கிப்பார்க்கஎட்டாத. 

Un-in-vit'ed, @ அழைக்கப்படாத. 
Un-in-volv’ed, a. HEGQeans, தன்ன 

— weerer, இட்டமுள்ள, 
Union, 5. ஒன்றிப்பு, இசைவு, ஐக்கம், 

இணக்கம், உடன்பாடு, ஒற்றுமை, 

சேர்த்திக்கை, புணர்வு, ஒருபந்தம். 
with God, சாயுச்சியம், சேவைக்கம். 

U-nip'a-rous, a. ஒருமுறையிலொன்றே 
மீனுறெ, இரட்டையீனாதை. 

 U-nique’,s. ஏகம், தனிமை, ஒப்பின் 
“மை, நிகரின்மை, கேவலம். 

U'ni-s0n, $. இராகஇசைவு, ஒத்திசை. 
Unit; s. ஏகம், ஒன்று, தனிமை. 
 U-ni-ta/ri-an, s. ஏகேச்சுரமதவாதி, திர 

» த்துவபேதவாதி, ஏகத்துவவாதி. 
U-ni-ta'ri-an-ism, s. ஏசேச்சுரவாதம், 
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 U-nite’, na இசைத்தல், கூட்தெல், 

| பொருத்துதல், சேர்த்தல், இணக்குத 
ல்; இணைத்தல், பிணைத்தல், புணர்த்த 
ல், ஒருமைப்படுத்தல், 

U-nite’, vn. பொருந்துதல், சேருதல்; 

அடைதல், அணைதல், இணைதல், பு 
ணர்தல்,கூதெல், பிணைதல். 
as a broken bone, &c., எலு ம்பூறுத 
ல், பொருந்துதல். 

U-nit’ed, a. இணைக்கப்பட்ட; இசைம் 
த, உடந்தையான, பொருந்தின. 
intercourse, சம்பந்தம், கொண்டு. 

ட்டு, சகவாசம், உடன்வாழ்வு. 
states, ஐக்கமாகாணங்கள். 

U-nit’ed-ly, adv. ஜக்கமாய், கூட்டமர் 
ய், ஒன்றிப்பாய், இசைவாய். 

U-nit’er, s. இணைப்போன், பொருத்து 
வோன், ஒன்றிக்கச்செய்வோன். 

U’ni-ty, s. இசைவு, ஜக்கம், ஒற்றுமை, 
ஒன்றிப்பு, ஏகம், சதம். 
as concord, இணக்கம், அன்னியேோ 
ன்னியம், இசைவு, ஒருபந்தம். 

U-ni-vers’al, a. எங்கும்நிறைந்த, சம்ஸ் 
தபரிபூரண, சருவலியாபக. 

as whole, மொத்தமான, திரட்டான. 

U-ni-vers'al-ism, 8. சருவ £ீவரும்முத்தி 
£ யடைவார்களென்னுங்கோட்பாடு, ஈ 
ச்சரஜச்சவாதி, திரீத்துவபேதவாதி. 

U-ni-vers'al-ist, s. சருவ வரும்முத்திய 

டைவார்களென்னுங்கோட்பாடை 

யவன், ஈச்சரஜக்கவாதம். 

U-ni-ver-sal’i-ty, s. அகண்டம், சமஸ் 
தம், எல்லாம், அனைத்து. 

U-ni-vers'al-ly, adv. சமஸ்தமாய்,; எங் 

கும், அனைத்துமாய். 

U'ni-verse, s. சருவலோகம், £555), ௪ 
கம், விசுவம், பிரபஞ்சம். 

U-ni-vers'i-ty, s. sல்விச்சங்கம், கல்லூ 
ரி, கழகம், கல்விபயில்களம். 

U-niv'o-cal, a. ஏaகsாதமுள்ள. 

Un-joint’, v. a. பிரித்தல், விடுவித்தல், 
பொருத்துக்குலைத்தல்.' 

Un-joint’ed, a. பொருத்துவிட்ட, பிரி 
நீத; இணையாத. 

Un-just’, a. 985, அநியாய, அரீதமுள் 

ar, நியாயமற்ற; நீதிகெட்ட. 

Un-just'i-fi-a-ble, a. கியர்ய்மென்றுசொ 
ல்லச்கூடாத, அறியரயமான. 
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Un-just'i-fi-a-bly, adv. அநீசமாய், 
Un-just'i-fi-ed, a. அநீதமென்றுதிர்க்கப் 

பட்ட, நீதமென்றுகாட்டக்கூடாத. 

Un-just'ly, adv. அநீதமாய். 

Un-ken'nel, v. a. குகையினின்றுதுர 
$3150, வெளியேவிடுதல். 

Un-kept’, a. கைக்கொள்ளாத. 

Un-kind', a. உருக்கமில்லாத, பட்சமி 
ல்லாத, இரக்கமற்ற, 

Un-kind'li-ness, s. உருக்கமின்மை, த 
. யையின்மை, விரோதம். 

Un-kind'ly, adv. உருக்கமில்லாமல், ப 
ட்சமில்லாமல், கொடுமையாய். 

Un-kind'ness, s. இரச்கமின்மை, அப 
LF, வெறுப்பு, கொடுமை, அபகா 
ரம், வன்கண்மை. 

Un-king’, ».a. பத்திராசனத்திவிருந்து 
விலக்குதல், ஆளுகைநீக்கல். 

Un-king'ly, a. இராசதயையற்ற. 
Un-knight'ly, a. பட்டப்பெயர்பெறத் 

தகாத, வக்கணையற்ற, 
Un-know'a-ble, a. அறியக்கூடாத. 
Un-know'ing, a. தெரியாத, மூடத்தன 

முள்ள, அறியாத. 
Un-know-ing'ly, adv. தெரியாமையாய், 

மூடமாய், அறியாமையாய். 
Un-known’, a. அறியாத, தெரியாத, ௮ 

நிவுக்கெட் டாத; விளங்காத. 
quantity in algebra, அவ்வியத்தராரி, 
அட்சரகணிதத்திலறியவேண்டுந்தொ 
கைக்குறி, 

Un-la'bor-ed, a. sm யுண்டான. 
style, செம்மொழிகடை. 

Un-lace’, v. a. srாடாப்பின்னலைக்குலை 
தீதல், காடாஅவிழ்த்தல். 
to divest of ornament, அணிகளைதல். 

Un-lade’, v. a. பாரமிறக்குதல், பறித் 
தல், சுமையிறக்கல். 

Un-liid’, a. வைக்காத, 
not pacified, sணியாத, அடங்காத. 

Un-latch’, v. a. தாழ்திறத்தல். 
Un-law’ful, a. அவஞாயமான, நீதி 

டுள்ள, பிரமாணவிரோதமான. 
goods, கள்ளவுடைமை, சோரதிரவி 
யம், கள்ளச்சாமான். 
intercourse, பரஸ்திர்கமனம். 

‘interest, sள்ளவட்டி, அந்தவட்டி., 
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trade, கள்ளத்தொழில், சோரவியா 
பாரம், திருட்டுவியாபாரம். 

Un-law’ful-ly, adv. அரீதமாய், 

Un-law’ful-ness, s. அநியாயம், நீதிகே 
டு, சோரம், அநீதம். 

Un-learn’, v.a. மறத்தல், அயர்த்தல், 
பொச்சாத்தல். 

Un-learn'ed, a. படியாத, கல்லாத. 
Un-learn’ed-ly, adv. படியாமல், கல்லா 

மையாய்,பேதைமையாய். 
Un-leav’en-ed, a. புளியாத, தோயாத, 

உறையாத, 
Un-less', con. ஒழிய, அல்லாமல், அன் 

றி, தவிர, இன்றி. 
Un-let'ter-ed, a. படியாத, கல்லாத. 
Un-li'cens-ed, a. தத்துவம்பெறாத, பட் 

டந்தரிக்கப்படாத. 
Un-light’ed, a. விளக்கேற்றப்படாத, பி 

ரபையாக்கப்படாத. 
Un-light'some, a. இருட்டான, மங்க 

லான, ஒளியற்ற. 
Un-like’, a. or prep. ஒத்திராத, தனி 
மையான, வேற்றுமையுள்ள, விகற் 
பமுள்ள, வேறுபாடுள்ள. 

Un-like'ly, adv. ஐஜயமாய், சந்தேகமாய், 
நம்பக்கூடாமல். 

Un-like'ness, s. பேதம், வேறுபாடு, 
பொருந்தாமை, ஒப்பின்மை. 

Un-lim'it-ed, a. அளவிறந்த, எல்லையி 
ல்லாத, மட்டில்லாத, அத்தியந்தமில் 
லாத, கரையற்ற. 

Un-link’, » a. sponse, குலைத்தல். 

Un-liq'ui-fi-ed, a. உருகாத, கரையாத. 

Un-live'ly, adv. உயிர்ப்பில்லாமல், மந் 
தமாய், சாக்கிரதையற்று. 

Un-léad’, v. a. பாரமிறக்குதல். 
a boat, சரக்குப்பறித்தல். 

Un-lock’, v. a. திறத்தல், சழற்றுதல், சா 

ழ்திறத்தல், பூட்தெதிறத்தல். 
Un-lock’ed, a. திறப ட்ட, கழற்றப்பட் 

ட, பூட்டற்ற, He Os Bes. 

ல், அகைத்தல், தளர்த்தல். 
Un-loose’, ». a. அலிழ்த்தல், கழற்றுத 

to become unloosed, sளர்தல், அவி © 
மதல், விடுதல். 

க்கப்படத்தக்க, 
| Un-live'ly, a. மகேரிக்கத்தகாத; வெறு : 



UNM 

Un-luck'i-ly, adv. துற்சம்பவமாய், ௮ 
திட்டவீனமாய், அனிட்டமாய், 

Un-luck’i-ness, 8. நிர்ப்பாக்கெம், பீ 
டை, அமங்கலம், அரிலபிதம், கெடு 
இ, அதிட்டவீனம். 

Un-luck'y, a. அதிட்ட மற்ற, நிர்ப்பாகி 
தியமுள்ள, அபாக்யெமான. 

Un-mide’, a. உருவாக்கப்படாத, உண் 

டாக்கப்படாத, தொழிற்படாத. 
Un-make’, v. a. அழித்தல், உருவழித்த 

ல், குலைத்தல், அவிழ்த்தல். 
Un-mal'le-a-ble, a. தட்டிரீட்டக்கூடா 

த, விரியாத, அகலாத. 
Un-man', v. a. மனுக்கோலமழித்தல், 

லீரங்கெடுத்தல், ஆண்மைகெடுத்தல், 
தஇறமைகேெடுத்தல். 
to emasculate, rலமெடுத்தல். 

Un-man'age-a=-ble, a. இணங்காத, அட 
ங்காத, ழ்ப்படியாத, அமையாத. 

Un-man’age-a-ble-ness, s. q_lஙகாமை, 
குஅம்புத்தனம், கீழ்ப்படியாமை. 

Un-mnan'a-ged, a. பயிற்றப்படாத, ஆ 
ளப்படாத, அடக்கக்கூடாத. 

Un-man'li-ness, s. லரமின்மை, துணி 
வின்மை, ஆண்மையின்மை. 

Un-man'ly, a. லீரமற்ற, துணிவற்ற,, ஆ 
ண்மையற்ற, மனுமுறையற்ற, மனு 
னுக்கடாத, பெண்டன்மையான. 

Un-man'ner-ed, a. srsrfகமற்ற, மரியா 
தையில்லாத, முரண்டான. 

Un-man'ner-li-ness, 8. குறும்பு, (முர 
ண்டு, அவமரியாதை, காட்டீகம். 

Un-man'ner-ly, a. ஒழுக்கமில்லாத, சீத் 

அவமற்ற, துடக்குள்ள, அராசாரமு 
ள்ள, அவசங்கையான. 

Un-mérk'ed, a. அடையாளமற்ற, அற் 
ப, சொற்ப, குறியற்ற, விசேஷமற்ற, 
SCHED VATS. 

Un-mir'red, a. கெடாத, அழியாத, ௪ 
தையாத, பழுதற்ற, ஊறுபடாத. 

— Un-mar'ri-ed,a. விவாகமில்லாத, ஒன்றி 
யான, பிரமசரியமுள்ள, எகாங்கி 
யான, தனிமையான. 
person, பிரமசாரி, ஒன்றி. 

Un-mar'ry, v. a. விவாகமுடியாதிருத்த 
ல், விவாகத்துக்குட்படாதிருத்தல். 

Un-misk’, v. a. வேஷங்கெடுத்தல், மா 
WEETSSN, கோலறநீக்கல். 
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Un-misk’ed, a. வேஷமெடெட்ட. 
Un-match’a-ble, a. ஒப்பாக்கக்கூடாத, 

சோடுபடுித்தக்கூ டாத. 

Un-match'ed, a. ஒப்பில்லாத, நிகரில் 
லாத. 

Un-méan'ing, a. பயனற்ற, கருத்தற்ற, 

ரோக்கமற்ற, அருத்தமற்ற. 
Un-meas'ur-a-ble, a. அளவிறந்த, அள 

க்கப்படாத, எல்லையில்லாத. 

Un-meas'ur-a-bly, adv. அளவின்றி. 

Un-meas'ur-ed, 4. gara nas. 
Un-med'i-ta-ted, a. ஆலோசியாத, எண் 

ணியிராத, யோசியாத. 
Un-meet’, a. தகாத; பொருந்தாத, இ 

சையாத, அடாத, TINS. 
Un-meet'ly, adv. தகாமையாய், பொரு 

ந்சாமையாய், ஏராமையாய். 
Un-mel'low-ed, ag னியாத, சாயான. 
Un-me-l6'di-ous, a. Sதமற்ற, ஓசைய 

ற்ற, இன்னிசையற்ற., 
Un-melt'ed, a. உருக்காத, கரைக்காத. 

Un-men'tion-ed, a. சொல்லப்படாத, 
எழுதப்படாத, குறிக்கப்படாசத. 

Un-mer'ci-ful, a. இரக்கமில்லாத, கொ 

டுமையான, வன்கண்மையான. 

Un-mer'ci-ful-ly, adv. இரக்கமின்றி, வ 
ன்௧ண்மையாய், கொடுமையாய். 

Un-mer'ci-ful-ness, 8. இரக்கமின்மை, 
கொடுமை, வன்கண்மை. 

Un-mer'it-ed, a. பரத்திரமற்ற, யோக்கி 
யமற்ற, அநீதமுள்ள. 

Un-mind’ed, a. எண்ணாத, கவனியாத, 
யோசியாத, மனமற்ற. 

Un-mind'ful, a. கினையாத, ஞாபகமில் 
லாத, பேணாத, நிர்விசாரமுள்ள. 

Un-mind'ful-ly, adv. sகவலையீனமாய், A 
ந்தனையின்றி, எண்ணமின்றி, 

Un-mind'ful-ness, 8. sவ—’oையீனம், ௮௪ 
ட்டை, பராக்கு. 

Un-min'gled, கலப்பில்லாத, சுத்த 
Un-mix'ed, முள்ள, அ௮மலமான, 

தனித்த, கேவலமான. 

Un-mo-lest’ed, a. இடை ஞ்சல்பண்ணா 
த; AMES WIS. 

Un-moor’, v. a. sங்கூரமெடுத்தல். 

Un-mort'gag-ed, a. அடகுவைக்கப்ப 
டாத, ஈடுவைக்கப்படாத. 
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Un-mourn'ed, @ புலம்பவில்லாத; பிர 
லாபியாத, அக்கமில்லாத, 

Un-moévasble, a. அசைவற்ற, பெயர்க் 
GUL bn TG, உரமான. 

Un-mov'ed, a. அசைக்கப்படாத, ga 
ப்படாத, நிலையுள்ள, மாறாத. 

Un-mév'ing, a. அசைக்கப்படாதிருக் 
றெ, நிலையுள்ள. 

Un muf ‘fle, v. a. முக்காடுநீக்குதல். 
a drum, சாபறைமுகத்துச்செருயெ 
புடைவைநீக்கல். 

Un-mi'sic-al, a. ஓசையற்ற,; இன்னி 
சையற்ற, சுத்தசுரமற்ற. 

Un-muz'zle, v. a. கொறுநீக்குதல், வா 
யின்மூடி கழற்றுதல், 

Un-nam'ed, a. sரமந்தரிக்கப்படாத. 

Un-nat'u-ral, a. சயரவக்கேடான, இ 

யல்புக்குவிரோதமான, விகாரமான. 
Un-nat'u-ral-ize, v. a. சயதன்மைந்ல் 

குதல், உரித்தகற்றல். 
Un-nat'u-ral-ly, adv. சபாவக்கேடாய். 
Un-nav'i-ga-ble, a. sகப்பலோட்டக்கூ 

டாத, மரக்கலமோடாத. 

Un-nec’es-sa-ri-ly, adv. அவ சியமில்லா 
மல். தேவையில்லாமல். 

Un-nec’es-sa-ri-ness, 5. 
மை, கேவையின்மை. 

Un-nec'es-sa-ry, தேவையற்ற, ௮ 

Un-need ful, ; ‘ வசியமில்லாத. 

Un-neigh’bor-ly, adv. அன்னியனைப் 
போல, பிறன்போல. 

Un-nerve’, v. a. சயங்குறைத்தல், வீரங் 

குலைத்தல், பெலங்கெடுத்தல். 

Un-nerv’ed, a. பெலவீனமுள்ள, மெ 

விந்த, சோர்ந்த. 

௮ ௮சியமின் 

Un-not'ed, a தர்த்திப்படாத, கணிசப் 

படாத, பேர்கொள்ளாத., 

Un-no'tic-ed, a. எண்ணாத, மதியாத, 

Un-num'ber-ed, a. எண்ணுக்கடங்காத, 

கணக்டல்லாத, அளவற்ற, தொகைய 

ற்ற, எண்ணிறர்த, 
Un-nur’tur-ed, a. போஷிக்கப்படாத; 

பாலிக்கப்படாத. 

Un-ob-jec'tion-a-ble, a. எதிர்பேசாத, 

தடைசொல்லாத, பிசகில்லாத, ல 

மான, தகுந்த, 
Un-o-blig'ing, 4. அப்சாரமுள்ள.. > 
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| Un-ob-sciir’'ed, a. வெளிப்படையான. 
Un-ob-serv'a-ble, a. sண்ணுக்கெட் 

டாத, கட்புலப்படாத. 

Un-ob-serv'ant, a. பராக்குள்ள, பராமு 
கமுள்ள, எண்ணாத. 

Un-ob-serv'ed, a. பாராத, மதியாத. 
Un-ob-serv'ing, a. மதியாதிருக்றெ, ப 

ராக்காயிருக்றெ, எண்ணாத. 
Un-ob-struct'ed, a. சீடைபண்ணப்ப 

டாத, விக்கினமற்ற, 
Un-ob-struct ive, a. தடையில்லாதிறுக் 

திற, விக்கனஞ்செய்யாத. 
Un-ob-tain'ed, a. யெற்றுக்கொள்ளாத. 
Un-ob-trii'sive, a. Oக்கAிற்கிற, கூச்ச 

முள்ள, தலைவையாத. 

Un-oc-cu-pi-ed, a. பாழான, பாவியாத, 
வழங்காத, குடியிராத. 

Un-of-fend'ing, a. விசனப்படுத்தாத. 
Un-of-fens'ive, a. குறைப்படுத்தாத, 
கோபமூட்டாத, ஈட்டப்படுத்தாத. 

Un-of-fi'cial, a. தொழிலுக்குட்படாத, 

புறம்பான, தத்துவமில்லாத, உத்தி 
யோகத்துக்குப்புறம்பான. 

Un-0'pen-ed, a. Aறவாச, மூடப்பட்ட, 
விரியாத, அவிழாத; பூட்டப்பட்ட, 
கட்டப்பட்ட, பொதிந்த. 

Un-op’er-a-tive, a. செயலற்ற, இயங் 
காத, சோம்புள்ள. 

Un-op-pos'ed, a. விரோதமில்லாத, ௭ 
திராத, தடையில்லாத. 

Un-or'gan-iz-ed, a. ஒழுங்கற்ற, நிரை 
யில்லாத; குழப்பமான, கழன்ற, அங் 
கபங்கமான, குரூபமான. 

Un-or-na-ment’al, a. அலங்காரமில்லா 
த, சித்திரமில்லாத. 

Un-or'na-ment-ed, a. அலங்கரிக்கப்ப 
டாத, சித்திரமில்லாத. 

Un-or'tho-dox, a. வேதவிலக்கான. 
Un-os-ten-ta'tious, a. oீம்பற்ற, ww 

தையில்லாத, இடம்பமற்ற, 
Un-own'ed, a. ஆட்சப்பெறாத, பராதன 

மான, FUT SOT WOM. 
Un-pa-cific, a. சமாதானமற்ற, சாந்தம 

DP, குழப்பமுள்ள. 
Un-pack’, v. a அவிழ்த்தல், ahaa 

குலைத்தல், விரித்தல். . 
Un-paid', a. இறுத நிலுவையான, | 

workman, கூலிகியையாதவன். » 
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Un-pal'a-ta-ble, a. உருசியற்ற, Are, 
கசப்புள்ள, தித்திப்பில்லாத, பிரியயி 
ல்லாத, வெறுப்புள்ள. 
to be unpalatable, Aத்திப்பில்லாதிரு 
FSO, ககத்தல், கைதச்தல், வெறுப்பா 

யிருத்தல். 
Un-par'a-dise, v. a. சர்தோஷத்திலிரும் 

அவிலக்கல், ஆனந்தமகற்றல். 

Un-par’al-lel-ed, a. தணித்த, இணையற் 
ற ஒப்பற்ற, நிகரற்ற. 

Un-par'don-a-ble, a. Gொறுக்கப்படா 
த, மன்னிக்கப்படாத. 

Un-par'don-a-bly, adv. Gபொறுக்கப்ப 
டாமல், மன்னிக்கப்படாமல், 

Un-par'don-ed, a. பொறுக்கப்படாத, 
தோஷஷமீங்காத. 

Un-par-lia-ment’a-ry, a. மக்திராலோச 
னெச்சங்கத்துக்குத்தகாத. 

Un-pért’ed, a. பிரிக்துபொகாத, பகுக்க 
ப்படாத, முறியாத, விடாத. 

Un-pav'ed, a. கற்பாவப்படாத., 
Un-péace’ful, a. சமாதானயில்லாத, ௮ 

மைதியற்ற, அடக்கமற்ற. 
Un-peg’, v. a. மvrரவாணிகழற்றல், மரக் 

கொடுதிகழற்றல். 
Un-pen’‘i-tent, a. (see Impenitent.) u 

ச்சாத்தாபமில்லாத. 
Un-pen’sion-ed, a. sன்கொடைச்சம்ப 

ளமில்லாத, உம்பளமற்ற. 
Un-péo'ple, v. a. கடியெழுப்புதல், ௪ 

னமில்லாமற்பண்ணுதல், வலசைவா 
ங்கச்செய்தல், பிரசாட்சயம்பண்ண 
ல், குடிகலைத்தல். 

Un-per-céiv'a-ble, a. srாணக்கூடாத, 
அறியக்கூடாத, தெரியக்கூடாத. 

Un-per-céiv'ed, a. srாணத, அறியாத, 
மட்டுக்கட்டாச, தெரியாத. 

Un-per'fect-ed, a. பூரணப்படாத, திரு 
தீதிப்படாத, பூர்த்திபெறாத. 

Un-per-form’ed, a. செய்துமுடியாத. 
Un-per-form’ing, a. செய்துமுடியாதிரு 

69m, செய்துநிறைவேரறாத. 
Un-per'ish-a-ble, a. (seeImperishable. ) 

அழியக்கூடாத, ஊசாத. 
Un-per’jur-ed, a. பொய்ச்சாட்ரிக்குற்ற 
 த்துக்குகீங்கலான, ௪த்தியமுள்ள. 
Un-per-plex’, v. a. தAடப்படுத்தல், ம 

னந்தெளியச்செய்தல். 
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Un-per-plex’ed, a. warétQsaflis. 

Un-per-suad'a-ble, a, சம்மதிக்கப்பண் 
ணக்கூடாத, இணங்காத. 

Un-per-vert’ed, &. புரட்டப்படராத, மா 

அபாடில்லாத, சுத்த. 
Un-phil-o-soph’ic, oi சாத்திரவிதி 
Un-phil-o-soph'ic-al, eet க்கேலாத,சா 

தீதிரத்துக்குவழுவான, தத்துவதூலுக் 
கொவ்வாத. 

Un-phil-o-soph'ic-al-ly, adv. தச்துவதூ 
லுக்குவிலக்காய். 

Un-piérc'ed, a. உருவக்குற்றப்படாத. 
Un-pil'low-ed, a. தoையணையில்லாத. 
Un-pin', v. 4. கழற்றுதல், ஊசியிழுத் 

தல். 

Un-pit'i-ed, a. இரக்கம்பெறாத, இரக்க 
மையாக, சியை, 

Un-pit’ y-ing, a இரக்கமில்லாத, இரங் 
காத, வன்கண்மையான. 

Un-plac’ed, a, உத்தியோகயில்லாத, நி 
லைபெறாத, நிலைப்படுத்தாத. 

Un-plant'ed, a. srட்டப்படாத, சானா 
யுண்டான, சுயம்டான. 

Un-pleas‘ant, a. கணக்கேடான, வெ 
அப்புள்ள, விருப்பற்ற, சக்தோவஷமற் 

ற, பிரியமற்ற, இதமற்ற. 
person, கெட்டமனுஷன, 
கன. 

temper, கெட்டகுணம், திக்குணம், 
வெடுிக்குக்குணம்; குறும்பு. 
weather, ஏசுபகாலம், வசதியற்றகா 
லம், சவுக்யெமில்லாதகாலம். 
to be unpleasant, Gகணக்கேடாகுத 
ல், வெறுத்தல், பராமுகம்பண்ணு 
தல், அசந்தோஷப்படுிசல், 

Un-pleas'ant-ly, adv. வெறுப்பாய். 
Un-pléas’ed, a. Sரியலீன முள்ள, வெ 

அப்புள்ள, அசந்தோஷமுள்ள, 
Un-pléas'ing, 4. வெறுப்பாயிருக்திற, 

அரோதிக்றெ, சந்தோஷப்படுத்தாத. 
Un-pledg’ed, a. ஈடுவையாத. 
Un-pli‘ant, a. வளையாத, வணங்காத. 

Un-plime’, v.a. இறகு பிடுங்குதல், கோ 
லங்கெடுத்தல். 

Un-po-et'ic, a. செய் த 
Un-po-et’ic-al, 1G த. 
Un- -po-et ieualeby, adv. செய்யுளுக்கே 

ராமல், SEARS சை யமன், 

வெடுக் 
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Un-point'ed, a. கூரில்லாத, துனியில் 
லாத, குறியாத, தைச்கமாட்டாத. 

Un-pol'ish-ed, a. மினுக்கமில்லாத, ஒப் 
பமில்லாத, அழுத்தமற்ற 

manners, sாட்டீகம், அநாகரீகம், 
கொச்சைத்தனம். 

Un-po-lite’, a. அனMாசாமான, அவமரி 
யாதையான, நாகரீகமில்லாத, கொச் 
சைத்தனமுள்ள, மரியாதையற்ற. 

Un-pol-ltt'ed, a. £ட்ப்படாத, ges 
தமடையாத, பரிசுத்த, தூய. 

Un-pop’u-lar, a. ஊரொத்துக்கொள்ளரா 
த, சனத்துக்குப்பிரியமில்லாத. 

Ue-pop-u-lar'i-ty, s. ஊரொத்துக்கொ 
ள்ளாமை, பேர்கேடு, 

Un-port'a-ble, a. ஏற்றிக்கொண்டுபோ 
கக்கூடாத. 

Un-pos-sess'ed, a. ஆட்சப்பெறாத. 
Un-prac'tic-ed, a. பழக்கமற்ற, பரிச 

னையற்ற, கைவராத, அனப்பியாச. 
Un-prais'ed. a. Sர்த்தியற்ற, பெயர்பெ 

ராத, புகழ்பெறாத. 
Un-prec’e-dent-ed, a. sரதனமான, மு 

ன்சம்பலியாத, முன்இல்லாத. 
Un-pre-dict’ed, a. முன்குறித்திராத, மு 

ன்சொல்லியிராத. 
Un-preg'nant, a. A%erduL 7s, மலடா 

ன, கருக்கொள்ளாத. 
Un-prej'u-dic-ed, a. சப்பாயெண்ணப் 

படாத, நேரான, நிதானமான. 
Un-pre-med’i-ta-ted. a. முன்னெண்ணி 

வையாத, யோசித்திராத. 
Un-pre-med’i-ta-ted-ly, adv. எமழுந்தப 

ட, முன்னெண்ணாமல், திகெறாக. 
Un-pre-par'ed, a. எஏத்தனப்படாத, முஸ் 

திப்பாகாத, ஆயத்தமற்ற. 
Un-pre-pos-sess'ed, a. மன்னாட்சிப்ப 

டாத, ஓரபட்சமில்லாத. 
Un-press'ed, a. நெருக்கப்படாத, தாக் 

கப்படாத, நசிக்கப்படாத. 
Un-pre-sumpt'u-ous, a. தணிகரமில்லா 

த, நாணமுள்ள, கோழையுள்ள. 
Un-pre-tend'ing, a. மாயமற்ற, உள்ள 
மையான, லீம்பில்லாத. 

Un-pre-vail'ing, a. மேற்கொள்ளாத, ப 
«UTS, பலனற்ற. 
‘Un-pre-vent'ed, a. sத॥uைப்படாத. 

Un-priést'ly, adv. கருமுறையின்மறி. 
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Un-prince'ly adv. இராசாவுக்கட ஈததாய் 
Un-prin’ci-pled, a. கெறியற்ற, சுகுண 

மற்ற, நீதிகேடுள்ள, தப்புநெறியுள்ள , 

ரேர்நெறியற்ற, ஒழுங்கற்ற. 
Un-print'ed, a. அச்சுப்பதியாத, முத்தி 
ரைபோடாத. 

Un-priz'ed, a. அற்பவிலையுள்ள. 
Un-pro-claim’ed, a. பrரசித்தப்படாத,. 

கூறாத, அறிவியாத, 
Un-pro-duc'tive, a. பலனற்ற, விளைவ 

ற்ற, பலிப்பற்ற, மலடான, விருத்தி 
யில்லாத, பாழான. 

Un-profit-a-ble, a. Gdrயோசனமற்ற, 
பலனற்ற, பாழான, அபிரயோசன 
மான, இலாபமற்ற, 
talk, லீண்சொல், பிதற்று, பயனில் 
வார்த்தை, வெளிற்றுரை. 

Un-prof ‘it-a-ble-ness, 8. பலனின்மை, 
Un-profit-a-bly, adv. அபலமாய், 
Un-pro-ject’ed, a. ரேதக்கப்படாத, வ 
OTWUUL TS. 

Un-pro-lific, a. பலனற்ற, மலடான. 
Un-prom’is-ing, a. குறைவுள்ள, தாழ்ச் 

சியுள்ள, பயன்படாத. 

Un-prompt’ed, a. ஏவப்படாத, எடுத்து 
க்காட்டாத, தூண்டிவிடப்படாத. 

Un-pro-phet ic, தீர்க்கசரிசனமி 
வந்த, 

Un-pro-phet’ic-al, ல்லாத. 

Un-pro-pi'tious, a. அமங்கலமுள்ள, ௮ 
சுபமான, வாழ்வற்ற், அன்னியித்தமு 

ள்ள, உற்பாதமான, அற்குறியுள்ள. 
Un-pro-pi'tious-ness, 8. ஏமங்கலம், ௮ 

சுபம், உற்பாதம், அன்னியித்தம். 
Un-pro-por’tion-ate, a. தரமில்லாத. 
Un-prop’ped, a. மிண்டில்லாத, தாபர் 

மில்லாத, அடைபடாத, மூடாத. 

Un-pros'per-ous, a. வர்த்திப்பில்லாத, 
அனுகூலயில்லாத, விருத்தியில்லாத, 
கைகூடாத, தேறாத. 

Un-pro-tect’ed, a. srக்கப்படாத, காவ 
வில்லாத, ௮நாத, ஆதரிப்பற்ற. 

Un-prov’ed, a. எண்பியாத, ஒப்பனைப 
ண்ணப்படாத, உரூபியாத, அத்தாட் 
சியில்லாத, உருசுபண்ணாத. 

Un-pro-vid'ed, a. இடம்பண்ணாத, வழி 

பண்ணாத, முஸ்திப்பற்ற, எத்தனமற் 
ற, சம்பாத்தியமில்லாத. . . ... 
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Un-pro-vok'ed, a. கோபப்படாத, கோ 
பத்துக்டெமில்லாதகோபமூட் டாத. 

Un-prin’ed, a. Séணைகறுக்கப்படாத. 

Un-pub'lish-ed, a. dெrAத்தப்படாத, அ 
ந்தரங்கமான, கூறப்படாத, வெளிப் 
படாத; இரகசியமான, மறைவான. 
book, அச்சுப்பதியாதபுத்தகம். 

Un-pun’'ish-ed, a. sண்டிச்கப்படாத, ௧ 
ண்டிக்கப்படாத, ஆக்னெப்படாத, 

Un-pur'chas-ed, a. விலைக்குக்கொள்ள 
ப்படாத, ரயத்துக்குவாங்காத. 

Un-pi'ri-fi-ed, a. சத்தம்பண்ணப்படா 
த, சுத்திகரிக்கப்படாத. 

Un-pur-sd’ed; a. பின்தொடாப்படாத, 
Un-qual'i-fi-ed, a. பக்குவமற்ற, படிப் 

பற்ற, அனப்பியாச, சாமர்த்தியமற்ற. 
Un-qual’i-fy, v. &. (see Disqualify.) gu 

க்குவமாக்கல், தீகுதிகெடுத்தல். 
Un-quench’a-ble, a. gangs, அ௮லியாத, 
தணியாத, அணையாத, ரொதுக்காத. 

Un-quench’ed, a. அணைக்கப்படாத,தூ 
க்கப்படாத, அவிக்கப்படாத. 

Un-ques'tion-a-ble, a. தருக்கமில்லாத, 
Cor Sei மில்லாத, மறுமொழியி 
ல்லாத, நிசமான, சத்தியமுள்ள. 

Un-ques'tion-a-bly, adv. உண்மையாய், 
கேள்வியின்றி, சந்தேகமின்றி. 

Un-ques'tion-ed, a. தற்கத்துக்கடெமில் 
லாத, ஐயமற்ற, கேள்வியில்லாத. 

Un-quick’en-ed, a. உயிர்ப்பிக்கப்படா 
த, மிழைப்பிக்கக்கூடராத. | 

Un-qui'et, a. அமைதியற்ற, சலனமு 
ள்ள; ௮சைவுள்ள. 

Un-qui’et-ness, s. அமைதியின்மை, ௪ 
மாதானமின்மை, சாந்தமின்மை. 

 Un-ran’som-ed, a. Seung. 
Un-rav'el, va. அவிழத்தல், சிக்கெடுத் 

தல், பகுத்தல், விரித்தல், குலேத்தல். 
Un-rav'el, vn. அவிழ்தல், குலைதல், வி 

Ase, விள்ளல்; நெழ்தல். 
 Un-réach’ed, a. எட்டாத, இடையாத. 

. Unread’, a. வாசியாத, படியாத; மூட 
— த்தனமுள்ள, கல்வியற்ற. 

_ Un-read'i-ness, s. ஆயத்தமின்மை, கை 
வராமை, கைபடியாமை. 

| Un-read’y, a. ஆயத்தமில்லாத, கைபடி 
யாத, கைவராத. 

Un-ré'al, a. ௨ ண்மையற்ற, போலியான. 
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Un-re-al’i-ty, s. பொய்;பொய்மை,குனி 
யம், இன்மை, வெறுமை, அபாவம். 

Un-reap’ed, a. அருவியறாத. 
Un-réa’son-a-ble, a. நியாயமில்லாத. 
Un-réa'son-a-ble-ness, s. நியாயக்கெடு, 

அமியாயம், அநீதம். 
Un-réa’son-a-bly, adv. அநியாயமாய், 
Un-re-bik’ed, a. sண்டிக்கப்படாத, ௮ 
தட்டப்படாச. 

Un-re-céiv’ed, a. அடையாத, பெற்றுச் 

கொள்ளாத, ஏற்றுக்கொள்ளாத . 
Un-re-claim’ed, a. £ர்ப்படுத்தப்படாத. 
Un-rec-on-cil'a-ble, a. இணக்கப்படக் 

கூடாத, சம்மதப்படுத்தக்கூடாத. 
Un-rec’on-c¢1l-ed, a. இணக்கமில்லாத, 

மனம்பொருந்தாத, சம்மதியாத, சமா 
தானமில்லாத, ஒப்புரவில்லாத, கோ 
பமுள்ள, பொருத்தமற்ற. 

Un-re-cord’ed, a. எழுதப்பட்டிராத. 
Un-re-cév'er-a-ble, a. சகமடையக்கூ 

டாத, £ர்ப்படுத்தக்கூடாத. 
Un-re-di'ci-ble, a4. கGுறைக்கக்கூடாத., 
Un-re-fin'ed, a புட்ம்போடாத, சத்த 

மில்லாத, களங்கம்வாங்காத, ஓட 
வையாத, மலமீக்காத. 
liquids, &., தெளியாத, கலங்கலா 
ன, மண்டியான, அ௮டையலுளள. 

metals, புட்மிடப்பட ாத,களிம்புள்ள. 
Un-re-form’a-ble, a. £ர்தருந்தாத, ஒழு 

நகற்ற, நெறிப்படக்கூடாத. 
Un-re-form'ed, as Fரடையாத, 
Un-re-fresh’ed, a. மAிழ்சியடையாத, 

குளிரடையாத, தாகந்தீர்க்கப்படாத. 
Un-re-gird’ed, a. எண்ணாத, மதியாத, 

இந்தியாத, கவனமில்லாத. | 
Un-re-gen’er-a-cy, 8. மனந்திரும்பா 

மை, புதுக்குணமடையாமை. 

in scripture, மறுபடி பிறவாமை. 
Un-re-gen’er-ate, a. wனட்திரும்பாத. 

in scripture, தேவனுஃகுப்பகையா 

ன, சேவனிடதீதிற்குச்ிரும்பாத. 
Un-reg'is-ter-ed, a. இடாப்பிற்சேராத. 
Un-reg'u-la-ted, a. ஒழுங்குப்படாத, F 

ர்ப்படாத, Correns. 
Un-re-lat'ed,,a. சொல்லாத, விபரியாத. 

want of affinity, உறவின்மை. 
Un-re-lent'ing, a. இரங்காத, இளகாத, 

வைரமான, கொடிய, உருக்சமற்ற, 
Lot 
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Un-re-liév'a-ble, a. seen, பரிகரிக் 
சப்படாத. 

Un-re-liév'ed, a. விலத்தி; விடுதலை 
யில்லாத, சன்சியித்த, அராத. 

Un-re-mé'di-a-ble, a. மீட்கக்கூடாத; 
சுகமாக்கக்கூடாத, குணப்படாத. 

Un-rem’e-di-ed, a. சுகமாக்கப்படாத, 
மீட்கப்படக்கூடாத. 

Un-re-mit'ted, a. wars, மன்னிக்கப் 
படாத; இளகாத, விடாத, ஓயாத. 

Un-re-mit'ting, a. இடைவிடாத, தணி 
யாத, தொடர்ச்சியுள்ள, விடாப்பூட் 
டான, ஓயாத; அனுதினமுமான. 

Un-re-mov’a-ble, பெயர்க்கக்கூடா 

Un-re-mov’ed, ag த, நிலையுள்ள. 
Un-re-new'ed, a. புதுப்பியாத, சர்ப்ப 

டாத, ஈவமாக்காத. 
Un-re-péat'ed, a. தரும்பச்சொல்லப்ப 

டாத, கூறியதுகூறாத. 
Un-re-pent’ant, பச்சாத்தாபமில் 
Un-re-pent’ing, ~ ம் 
Un-re-pin’ing, a. முறுமுறுப்பில்லாத, 

வெடுவெடுப்பில்லாத, 
Un-re-plen'ish-ed, a. பூரணமடையாத, 

நிறையாத, yis Supp. 
Un-re-priév'a-ble, a. விடுதலைகொடுக்க 

க்கூடாத, அனிட்ட மான. 
Un-re-prov'ed, a. விடுதலைகொடபெடா 

த, மன்னிக்கப்படாத. 
Un-re-proach’ed, a. நிந்திக்கப்படாத, 

இழுக்கற்ற, பழுதற்ற. 
Un-re-prév'a-ble, 4. sடந்துகொள்ளப் 

படாத, குற்றமில்லாத. 
Un-re-priv'ed, a. கற்றச்சாட்டில்லாத, 
Un-re-sent'ed, a. சலஞ்சாதியாத, கோ 

பஞ்சாதியாத, oareenAuns. 

Un-re-serve’, s. தெளிந்தமனம், மனத் 
தெளிவு, திறந்தமனம். 

Un-re-serv’ed, a. கபடமற்ற, வெளிம 
னமான, திறந்தமன முள்ள. 

Un-re-serv'ed-ly, adv. வெளிமனமாய், 
தெளிவாய், திறந்தமனசோடு, | 

Un-re-serv’ed-ness, s. மனத்தெளிவு, 
வெளிமனம், திறந்தமனம். 

Un-re-sist’ed, a. எதிர்ச்கப்படாத. 

Un-re-sist'ing, a. எதிர்நில்லாத, சம்மதி 
க்றெ, இணங்குறெ. 
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Un-te-solv'a-ble, a. தர்மானிக்கக்கூடா 
த; நிச்சயிக்கக்கூடாத. 

Un-re-solv’ed, a. தர்மானப்படாத, தெ 
uns, தேர்ந்தறியாத. 

Un-res'pit-ed, a. விட்ட ரற்றியில்லாத. 
Un-re-stor’ed, a. இரும்பக்கொடுபடா 

தீ முன்னிலைமைக்குவராத. 
Un-re-strain’ed, கட்டப்பாடற்ற, 
Un-re-strict’ed, “ t தீன்னிட்டமான, 

அடங்காத, இட்ட மான, எல்லைகட 
நீத, பந்தமில்லாத. 

Un-re-tract'ed, a. மறுத்துரைசக்கப்படா 
த; எதிருரையாத. | 

Un-re-véal’ed, a. வெளிப்படுத்தப்படா 
த; சொல்லப்படாத, அறிவியாத. 

Un-re-veng’ed, a. பநிவாங்காத. 
Un-rev'er-end, a. sகணிசமில்லாத, மதி 

ப்பற்ற, சங்கையில்லாத. 
Un-rev'er-ent-ly, adv. (see Irreverent 

ly.) கணிசவீனமாய், அவமதியாய். 
Un-re-vers'ed, a. ona@ps, திரும்பாத, அ 

ழியாத, புரளாத. 
Un-re-vis’ed, a. இருத்தப்படாத, பிழை 

பாராத, புதுப்பியாத. 
Un-re-vok'ed, a. Aரும்பஅழையாத, வி 

லக்காத, நீக்காத. 
Un-re-ward’ed, a. Jrதிபலனடையாத, 

பதில்கொடாத, கைமாறில்லாத, பிர 
தியுபகாரமற்ற. 

Un-rid'dle, v. a. கொடியவிழ்த்தல், வெ 
ளிப்படுத்தல், தரற்பரியஞ்சொல்லுத 
ல், விபரித்தல். 

Un-rig’, v. a. ர்குலைத்தல், கப்பற்பண் 
பிரித்தல், அணிகுலைத்தல், கோலமா 
base, வேஷமாற்றுதல். 

Un-right'eous, a. EQupm, அநீத, திய. 
Un-right'eous-ly, adv. 96 suru). 
Un-right'eous-ness, 8. Fதிகேடு, WED, 

திமை, கொடுமை; EAE ari. 
Un-ripe’, a. முற்றாத; காயான, பழா 

Bs பக்குவமற்ற, இளமையான. 
fruit, காய், பிஞ்சு. 

Un-rip’en-ed, 4. பழாத, காயான. 

Un-ripe’ness,s. srய்த்தன்மை,பழாமை, 
Un-ri'val-ed, a. எதிரற்ற, நிகரற்ற, இ 

ணையற்ற, ஒப்பற்ற. 
Un-riv’et, v. a. ஆணித்கழியன்றிரிங்ரால், 

ஆணிகழற்றல். 
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Un-robe’, v. a. உடைகழற்றுதல், உரித 
ல், நிருவாணமாக்குதல். 

Un-r0ll’, ». a. விரித்தல், அவிழ்த்தல். 
to display, விரித்துரைத்தல், விரித்து 
க்காட்தெல், திறத்தல். 

Un-ro-man'tic, a. மனாரதியமல்லாத, 
மெய்மையான. 

Un-roof’, 1.4. மேற்கூரைபிரித்தல், லீ : 
டுபிரித்தல்; இறப்புப் பிடுங்குதல் 

Un-root’, v.a. நிருமூலமாக்கல். 
Un-round'ed, a. விருத்தமாகாத, வட்ட 

_ மாகாத, கோணமுள்ள. 
Un-rout'ed, a. அணிகுலையாத, த 

முறியாத, தோலாத. 
Un-ruf'fle, v.n. vwனக்கலச்கம்நீங்குதல், 

தெளிதல், சாந்தமாதல். 
Un-ruf'fled, a. sசலக்கமில்லாத, சாந்தமு 

ள்ள, ௮மைவான, அடக்கமுள்ள. 
Un-rtl’'ed, a. Sழ்ப்படியாத, அடங்காத. 
Un-ri'li-ness, s. $ழ்ப்படியாமை, கட் 

ப்படாமை, அடங்காமை, முரண். 
Un-rtly, a. தாறுமாறுள்ள, முரண்டுள் 

OT, அடங்காத; படியாத. 
Un-rum'ple, v. a. ஒப்பசெப்பமாய்வை 

தீதல், அழுத்தப்படுத்தல். 
Un-sad'dle, v. a. செணங்கழற்றுதல், ப 

க்கரைநீக்கல். 
an elephant, இலகடமிறக்கல், அவு 
தாஇறக்கல், விரியெடுத்தல். 

Un-safe’, a. பத்திரமில்லாத, மோசமா 
ன, பேணமில்லாத., 

Un-safe'ly, adv. பத்திரமின்றி, பேண 
மில்லாமல், சுகயின்றி. 

லாத, வசனியாத. 
Un-sal’a-ble, a. விலைப்படாத, விலை 
போகாத, கிெரயப்படாத. 

£ Un-salt’ed, a. உப்பிடாத. 
Un-sane'ti-fi-ed, a. சத்திகரிப்பில்லாத, 

அசசியுள்ள, ௮சுத்தமான, நைவேதி 
யாத, பரிசுத்தப்படுத்தாத. 

Un-sit'ed, a. தருத்தியடையாத, 
Un-sat-is-fac’to-ry, a. இருத்திகொபாத. 
Un-sat'is-fi-ed, a. இருத்தியில்லாத, ம 

னப்பூரணமற்ற, சம்மதமில்லாத. 
Un-sat'is-fy-ing, a. மனரம்மியமில்லாத. 
Un-sa'vor-i-ly, adv. சாரமின்றி, அரோ 

சகமாய், அரோசிப்பாய், 
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Un-sia'vor-i-ness, s. சாரமின்மை, நாற 
றம், அரோரிப்பு. 

Un-sa'vor-y, a. சாரமற்ற, உருயெற்ற, 
தஅற்கந்தமுள்ள. 

Un-say', v. 4. சொன்னதைமாறுதல், ௮ 
ல்லவென்குதல், மறுத்தல், வாக்குப் 
புரட்தெல், சொற்புரட்டுதெல். 

Un-scan'ned, a. sணகஇடாத, அளவி 
டாத, எண்ணாத. 

Un-scat’ter-ed; a. Aதற௫க்கப்படாத. 
Un-scho-las'tic, a. sல்விபயிலாத. 
Un-school’ed, a. படியாத, கல்லாத. 
Un-sci-en-tif’ic, a. சாத்திரத்துக்குப் 

பொருந்தாத, சாத்திரவிரோதமான. 
Un-scorch’ed, a. Suns, எரியாத, வே 

காத, கருகாத, WMHS. 
Un-screen’ed, a. wறiைவுபடலில்லாத. 
Un-screw’, v. a. சங்குச்சுரியைஉழற்று 

தல், கழற்றுதல். 
Un-scrip'tur-al, a. வேதலாக்டியத்துக் 

கொவ்வாத, வேதத்துக்கடாத. 
Un-séal’, v. a. முத்திரைமுறித்தல், முத் 

திரையுடைத்தல். 
Un-séal’ed, a. முத்திரையுடைத்த. 
Un-séam’, v. a. தையலவிழ்த்தல். 

Un-search'a-ble, a, எட்டாத, ஆராயக் 

கூடாத, தேர்ந்தறியக்கூடாத. 
Un-search’ed, a. ஆராய்ந்தறியாத, இங 

பாராய்வில்லாத, உசாவாத. 
Un-séa'son-a-ble, a. ஏற்றகாலமில்லாத, 

தற்சமயமில்லாத, பருவந்தப்பின, ௪ 
கலவினமுள்ள, அபக்குவ. 

| Un-séa’son-a-bly, adv. பருலந்தப்பி, ௪ 
Un-said’, a. சொல்லப்படாத, சொல் மயந்தப்பி, காலப்பிசகாய். 

Un-séa'son-ed, a. பச்சையான, வசப்ப 
டாத, பழகாத, சுவையற்ற, பதந்தப் 
பிய, 

| Un-séat’, v. a. இருப்பைவிட்டெடுத்த 
ல், ஆசனம்விட்டெழுப்புதல். 
to be unseated, தட்டூழிதல், நிராதா 
ரமாதல், ஆசனம்விட்டெழும்புதல். 

Un-sec’ond-ed, a. தணewைச—ச்சொல்லப்ப 
டாத, உதவிசொல்லாத. 

Un-se-dic’ed, a. ஏய்க்கப்படாத, யதார் 
த்தமுள்ள, வஞ்சிக்கப்படாத. 

Un-see’ing, a. sim, காட்யெற்ற. 
Un-seem'li-ness, s. அப்புக்கேடு, ஒழுக 

கமின்மை, பவித்திரக்கேடு, 
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Un-seem'ly, a gangs, அடாத, பொரு 
நதாத, இசையாத, கெட்ட, குதனைக் 
கெட்ட; ஒழுக்கந்தவறின: 

Un-seen’, a. s1@03, தோன்றாத, அரூ 
பமான; அதரிசனமான.' ' 

Un-séiz'ed, a. பிடிபடாத, அகப்படாத. 
Un-self’ish, a. சுயேச்சையில்லாத. 
Un-sent’, a. அனுப்பப்படாத. 
Un-sep’a-ra-ted, a. பிரிக்கப்படாத. 
Un-sep'‘ul-cher-ed, a. சேமிக்கப்படாத. 
Un-serv'ice-a-ble, a. ஏனுகூலமாகாத, 

பிரயோசனமில்லாத; பலனில்லாத. 
Un-serv'ice-a-ble-ness, 8. அபலம்,; ௮ 

வம், வீண், கொன். 
Un-serv’ice-a-bly, adv. அ௮வமாய், அப 

லமாய், விருதாவாய். 
Un-set’tle, v. a. உலைத்தல், நிலைகுலைத் 

தல், கவிழத்தல், பேர்த்தல். 
Un-set'tled, a. அலைவுள்ள, நிலையற்ற, 

உலைவுள்ள, பெயர்க்கப்பட்ட. 
country, கு௭Lயேறாததேசம். 
water, கலங்கனீர், மண்டிமீர். 
to be unsettled, உலைதல், குலைதல், 

குழம்புதல், தட்டழிதல். 
Un-sev'er-ed, a. கத்தரியாத, துண்டி 

யாத, வெட்டப்படாத. 
Un-sew’, v. a. தையலவிழத்தல், தையல் 

குலைத்தல், அன்னமாற்றல். 

Un-sex’, v. a. சத்துவாங்குதல், நபுஞ்ச 
Kena eases, அண்ணகனாக்கல். 

Uneshack'le, v. a. தளைநீக்கல். 

Un-shid'ed, a. Aிழலற்ற, இருளில்லாத, 
வெளிச்சமுள்ள, மப்பற்ற. 

Un-shad'ow-ed, a. நிழலில்லாத, இரு 
ளில்லாத, சாயையற்ற. 

Un-shak'en, a. அசையாத, சலியாத. 

Un-sham'ed, a. srணமில்லாத, வெட்க 
ப்படாத, கூச்சமற்ற, 

Un-shap’en, a. உருவழிந்த, சாங்கங் 
கெட்ட, உருப்படாத. 

Un-shar'ed, a. பங்குபடுத்தாத, 

டுத்தாத, பங்குபெறாத. 
Un-shéathe’, v. a. உருவுதல், உறைவிட் 

டெடுத்தல்; உறைகழற்றல், உறைநீக் 
குதல், புட்டில்நீக்கல். 

Un-shel’ter-ed, a. தல்வெறில்லாலும் 
றைவற்ற, காப்பில்லாத. 
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Un-shiéld’ed, a. கேடகமற்ற, காவலற் 
ற, Cini dist ம்தான் அரணற்ற. 

Un-ship', v. a. sப்பலைவிட்டிறக்குதல். 
Un-shock’ed,a.ஏக்கமில்லாத, திகலற்ற. 
Un-shod', a. தொடுதோலற்ற, வெற்றுக் 

காலுள்ள, பராதரட்சையற்ற. 

Un-shorn’, a. மயிர்கத்தறியாத. 
 Un-shrink'ing, a. சருங்காத, கூச்சமில் 

லாத, லீரமுள்ள, அஞ்சாத. 
Un-shut', a. சார்த்தாத, அடைபடாத, 

திறந்த; வெளியான, பூட்டாத. 
Un-sift'ed, a. sரற்றாத; ஆராயாத, அறி 

யாத, தெரியாத. 

Un- “sight'li-ness, 8. அந்தக்கேடு, ரூ 
பம், அவலட்சணம். 

Un-sight'ly, a. றப்பீனமுள்ள, சந்தக் 
கேடிள்ள, உறுப்புக்கெட்ட, அவல 
ட்சணமுள்ள, அந்தங்கெட்ட. 

Un-sign'ed, a. கையெழுத்துப்போடா 
த, கையெழுத்தில்லாத, | 

Un-sin'ew, v. a. பெலன்குறைத்தல். 
Un-skill’ful, விவேகமற்ற, சாமர்த் 
Un-skill’ed, ~~ சரக புத்தியற்ற. 
Un-skill’ful-ly, adv. விவேகமில்லாமல், 

சாமர்த்தியயில்லாமல். 
Un-slik’ed, a. பூப்பியாத,; சுட்டசிப்பி 

முதலியநீற்றாத. 
thirst, தணியாததாகம். 

Un-sd'cia-ble, a. கூட்டற்ற, இணக்க 
மற்ற; சகவாசமற்ற, கொள்கையற்ற, — 
ஊடாட்டமற்ற, மவுனமான. 

Un-so'cia-ble-ness, . Jஇணச்கமின் 
Un-so-cia-bil'i-ty, ~ Se கொண்டா 

ட்டமின்மை, ஊபடாட்டமின்மை. 
Un-s6'cia-bly, adv. கொண்டாட்டயில் 

லாமல், தயையில்லாமல். 
Un-so’cial, a. சsகவாசமில்லாத, கொள் — 

கையற்ற, சங்காத்தமற்ற. 
Un-soil’ed, a. அழுக்காகாத, பிசங்காத, 

பழுதாகாத, கறையற்ற, 
Un-sdld’, a. வில்லாத, விலைப்படாத. 

as goods, கட்டக்கிடையன், நிலுவை 
ச்சாமான், எபெடாச்சரக்கு. 

Un-sol'dier-like, | ‘ யுத்தலீரனுக்குத் 
Un-sol'dier-ly,, ~~ ¢ தகாத. 
Un-so-lic/it-ed, a. வருந்திக்கேளாத., 
Un-sol’id, a. வைரமற்ற, கசோதான. 
ber; சோற்றிமரம். 
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Un-solv'a-ble, a. விபரிக்கக்சூ டாத, வி 
ளக்கக்கூடாத. 

Un-solv’ed, a. விபரியாத, விரித்துரை 
யாத. 

Un-so-phist'ic-a-ted, a. சத்தமான, கல 
ப்பில்லாதஃ' 

Un-sort'ed, a. தெரிக்துகொள்ளாத, வ 
குக்கப்படாத, தெரிக்கப்படாத. 

Un-sought', a. தேடாத, நாடாத. 
Un-sound’, a. lவைரமற்ற. 

doctrine, பெொய்ப்போதனை. 

man, தப்பிலி, நிதார்த்தமற்றவன். 
sleep, பொய்யுறக்கம்,  மிரம்பாநித்தி 
ரை, நிரம்பாததூக்கம். 
wood, timber, சொற்றிமரம். 
work, சரவைவேலை, கள்ளவேலை. 

Un-sound’ed, a. தொனியற்ற. 
ocean, லீழ்விழுத்தியளக்கப்படாத. 

Un-sound'ness, s. lவைரமின்மை, உரப் 
பின்மை, பழு; சதா. 

Un-spar’ing, a. இரக்கமற்ற, கொடிய. 
as liberal, வண்மையுள்ள ; கொடை 
யுள்ள, உதாரமுள்ள.. 

Un-spéak’, v. a. புரட்தெல், மாற்றுதல். 
Un-spéak'a-ble,a. சொல்லமுடியாத, நா 

வுக்கடங்காத. 
Un-spéak’a-bly, adv. வாக்குக்கெட்டா 

மல், வசனிக்கக்கூடாமல். 
Un-spec'i-fi-ed, a. சட்டிச்சொல்லாத. 
Un-spent’, a. செலவாகாத, சிதைவற்ற, 

செலவிடாத, குறையாத. 

Un-sphére’, v. a. Aரaவட்டத்திலிருர் 
அவிலக்குதல், WEAN SSO. 

Un-spilt’, a. Resour rs, ஊற்றுணாத, 

Un-spir’it-u-al, a. QaarGs, மாமிசத்து 
க்குரிய, சடமுள்ள. 

Un-spir’it-u-al-ize, 0. n. உலகப்பற்றுக் 

கொள்ளச்செய்தல், அவபத்தியாக்க 
ல், வீண்பத்தியாக்கல். 

Un-spoil’ed, a. பழுதாக்கப்படாத, பழு 
தாகாத, பதனழியாத. 

Un-spot'ted, a. மாசில்லாத, களங்கமி 

ல்லாத;கறையற்ற, மறுவற்ற. 
Un-sta'ble, a. நிலையற்ற, உறுதியற்ற, த 

METS, தரியாத, மாறுபாடுள்ள. 

Un-staid’, a. நிலையாத, தரியாத, சலன 
முள்ள, அசைவுள்ள. 
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Un-stain'ed, a. sகறைப்படாத; மறுப்ப 
டாத, மாசற்ற, சுத்த. 

Un-stinch’ed, a. suwை படாத. 
Un-stead’i-ly, adv. Aீoையமில்லாமல், உ 

அதியின்றி. | 
Un-stead'i-ness, 8. நிலையின்மை, உறு 

தியின்மை. 

Un-stead’y, a. .Aி’oையாத, அலைவுள்ள, தீ 
ளப்பமுள்ள, சலனமுள்ள. 

Un-stint'ed, a. Gறைவில்லாத, எல்லை 
ப்படாத, நிறைவான, பூரண. 

Un-stir'red, a. அசைக்கப்படாத, தா 
ண்டப்படாத. 

Un-stitch’, v. a. தையல்கழற்றுதல், தை 
யலவிழ்த்தல். 

Un-stop', v. a. மூடியைத்திறத்தல், ௮ 
டையப்புத்திறத்தல், தடைக்கல், 

Un-strain’ed, a. வடி கட்டப்படாத. 
as not forced, பலபந்தம்பண்ணப்ப 
டாத, பலாற்காரப்படாத. 

Un-strait'en-ed, a. நேராக்கப்படாத. 
uncontracted, சருக்காத. 

Un-string’, ». a முறுக்குக்குலைத்தல், 

புரிகுலைத்தல், தர்திரிகழற்றல். 
Un-struck’, v. a. அஏஈ4படாத, தாக்கப் 

படாத. 
Un-stud’i-ed, a. கல்லாத, படியாத, இ 

லகுவான, யோசனையற்ற. 
Un-sub-du’ed, a. Sழ்ப்படாத, அடங் 

காத, இணங்காத, கேளாத, படியாத, 
அட்டத்தனமான, ஒழ்ப்படுத்தப்பட்ர 
த, கழமையாத. 

Un-sub-stan'tial, a. சரவையான, உரம ' 

DP, வைரமற்ற, கண்டிப்பற்ற. 
work, சரவைவேலை, பெலனற்றவே 
லை, மெலலியவேலை. 

Un-suc-cess'ful, a. அனுகூலமற்ற, கை 
கூடாத, வாய்க்சாத, சத்தியாகாத. 

Un-suc-cess’ful- ly, adv. இத்தியில்லாம 
ல், கைகூடாமல், தேறாமல். 

Un-suf 'fer-a-ble, a. (see Insufferable.) 

பொறுச்கப்படாத, உத்தரிக்கப்படா 
Sy சநிக்கப்படாத, தாங்கப்படாத. 

Un-suf-fi'cient, a. (see Insufficient.) 
போதாத, திருத்தியில்லாத. 

Un-siit'a-ble, a. sa75, யோக்கியமற்ற, 
அடாத, பொருந்தாத, ஒவ்வாத. 
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person, தகாதவன், அடர்தவன்; ஒவ் 

வாதவன், அயோக்தஇியன். 
Un-suit’a-ble-ness, 8. யொருந்தாமை, 

தீகாமை, எலாமை, ஒவ்வாமை. © 
Un-sul'li-ed, 4. தூய, கறையில்லாத, 

யோக்கியமுள்ள, தோஷமற்ற. 
Un-sung’, a. users. 
Un-sup-pli'a-ble, a தருத்தியாக்கக்கூ 

டாத, பூர்த்திப்படத்தக்கூ டாத. 
Un-sup-pli'ed, a. இருத்தியாக்காத, பூர் 

த்தியாக்காத, பூரணப்படுத்தாத. 
Un-sup-port’a-ble, a. தரிக்கப்படாத, 

தாங்கக்கூடாத, பொறுக்கக்கூ டாத. 
Un-sup-port'ed, a. sதrாபரமற்ற, நியாயம் 

த்த, பொறுப்பற்ற, கொளுகொம்பற் 
Py ஆதாரமற்ற, தாங்கியற்ற. 

Un-sup-press’ed, a. பதிச்கப்படாத, £ 
ழ்ப்படுத்தப்படாத. 

Un-sure’, a. உண்மையற்ற, மெய்யில் 
லாத, நிதானமற்ற, பொய்யான, ம் 
பிக்கையற்ற, நம்பக்கூடாத. 

Un-sur-mount’a-ble, a. மேற்கொள்ளக் 
கூடாத, வெல்லக்கூடாத. 

Un-sus-cep'ti-ble, a. உணர்ச்சியில்லாத, 
சுவரணையில்லாத. 

Un-sus-pect’ed, a. ஏசகைப்படாத, ஐ 
யமற்ற, அசாத்தியயில்லாத. 

Un-sus-pect'ing, 4 ‘ அசாத்தியப்படா 
Un-sus-pi' cious, த, கள்ளமற்ற, ௮ 

சுகையற்ற , சந்தேகமற்ற, 
Un-sus-tain'a-ble, a. தரிக்கப்படாத;,தா 

ங்கக்கூடாத, நிலைப்படாத. 
Un-sus-tain’ed, a. sாங்கப்படாத, நிலை 

' யாத, உதவியற்ற, 

Un-sway’ed, a. ஆளப்படாத. 
not biased, பrரரயட்சமில்லாத, 

Un-swear', 0. a. ஆணைகடத்தல். 
Un-swept, @. கூட்டப்படாத, பெருக் 

கப்படாத, குப்பையுள்ள. 

Un-taint’ed, a. சத்தமுள்ள, கறையற்ற, 
மாசற்ற, அழுகாத, பதனழியாத. . ' 

Un-tak'en, a. எடுபடாத, பிடிபடாத, 
அகப்படாத, கைப்படாத. 

not swallowed, சாப்பிடாத, விழுங் 
காத, உட்கொள்ளாத. 

Un-tam'a-ble, a. யழக்கக்கூடபாத, படி 
விக்சக்கூடாச, | 
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Un-tam'ed, a. தட்ட, பழகாத; கொடு 
மையான, கொடிய, வசப்படுத்தாத. 
beast, யச்திறப்பட்ாதகிருசிஷ்ு படி 
யாதமிருகம். 

Un-tan’gle, v. a. Qக்கெடுத்தல், த் 
க்கல், சிக்குக்குலைத்தல். 

நட கத்த a. பதனிடாத. 
Un-tar'nish-ed, a. அழுக்காகாத, அசுத் 

தப்படாத, மறுப்படாத, கறையற்ற, 
மாசுபடாத. 

Un-tast'ed, a. உருகபெொராத. | 
Un-taught’, a. படியாத, கல்லாத, மூட 
தீதனமுள்ள, அப்பியாசமில்லாத, ப 
pars, அனப்பியாச. 

Un-tax'ed, a. ஆயமில்லாத, இறைக்கு 
ட்படாத, வரியற்ற, சர்க்க த் 

ற; திறைகொடாத, 
Un-téach’, vo, a. sல்விமறப்பித்தல்., 
Un-teach'a-ble, a. சொற்கேளாத,வசப் 

படாத, கழ்ப்படியாத, அடங்காத. 
Un-tem’per-ed, a. £ர்ப்படபாத, பதப்ப 

டாத, பெலப்படாத. 
Un-ten'a-ble, a. பத்தெரப்படுத்தக்கூடா 

Sy காக்கக்கூடாத, நிலைப்படாத. 
Un-ten’ant-ed, a. செய்கைக்குக்கொடு 

படாத, ஆட்சியில்லாத. —_ 
Un-tend'ed, a. srாவலில்லாத, பராமரி 

ப்பில்லாத, விசாரணையற்ற. 
Un-tend’er, a. மிருதுவற்ற, உருக்கமற் 

2, இரக்கமற்ற, 
Un-tend’er-ed, a. fr Lட்டிக்கொடாத. 
Un-thank’ful, a. sன்றியறியாத, கன்றி 

கெட்ட, செய்நன்றிகொன்ற. 
Un-thank'ful-ly, adv. sன்றியீனமாய். 
Un-thank'ful-ness, s. sன்றியீனம், 
Un-think'ing, a. நினையாத, சந்தனையற் 

Py அவதானமற்ற, சாவதானமற்ற, 
Un-thoughvof, a. நினையாத, மறதியா 

ன, நினைத்திராத, காத்திராத. 
Un-thread’, ». a. தரல்கழற்றுதல், நூல் 

குலைத்தல், தூலவிழத்தல். 
Un'thrift, s. ஆராதுூரி, செழிப்பின்மை. 
Un-thrift’, a. ஆராதூரித்தனமுள்ள, ௮ 

திசெலவுள்ள, விருத்தியற்ற. 
Un-thrift'i-ly, adv. ஆராதுரியாய், செ 

ழிப்பில்லாமல், விருத்தியின்றி. 
 Un-thrift'i-ness, s. ஆராதூரித்தனம், ௮ 

திசெலவு, வீண்செல்வு. 
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Un-thrift’'y, a. ஊதாரியான, செழிப்பி 
ல்லாத, அழிப்புள்ள, ஆராதூரியான. 

Un-throne’, v. a. சிங்காசனத்திலிருந்து 

தள்ளுதல், ஆளுகைீக்கல். 
Un-ti'dy, a. ஒழுங்கற்ற, பவித்திரமற்ற. 
Un-tie’, v. a. அவிழ்த்தல், கழற்றுதல், 

குலைத்தல், அகைத்தல்; பிரித்தல். 
to become untied, அவிழ்தல், கழலு 
தல், குலைதல், பிரிதல், 

Un-ti'ed, a. கட்டவிழ்க்கப்பட்ட, Au 
நீதமான, குலைந்த, 

Un-til’, prep. அளவும், மட்டும், வரை 
யும், பரியந்தம், எல்லையும். 

Un-tile’, ». a. ஒடுபிரித்தல்,ஒகெழற்றல்., 
Un-till’ed, a. பாழான, தரிசான, செய் 

கைப்படாத, பண்படுத்தாத, கரம் 
பான, விளைவற்ற. 

Un-time'ly, a. அபக்குவ, பருவந்தப்பி 
ன, தற்காலமற்ற. 
birth, பருவத்துக்குமுன்பிறந்தபிறப் 
பு; கருமுதிராப்பிறப்பு. 

Un-ting’ed, a. சாயமூட்டப்படாத, நி 
றப்பெதப்படாத. 

Un-tir'a-ble, a. தொய்யக்கூடாத, இ 
ளைப்படையக்கூடாத. 

Un-tir'ed, a. இளைப் பில்லாத. 
Un-tir'ing, a. சலியாத, சோராத, இ 

ளையாத, விடாத. 
perseverance, தாடாண்மை, விடா 
முயற்சி, ஊக்கம், தொடர்ந்தேற்றி. 

Un-ti'tled, a. பட்டப்பெயரில்லாத. 

Un't6, prep. இடத்துக்கு, கு. 
Un-told’, a. சொல்லாத, வெளிப்படா 

த, பேசாத, அறிலியாத. 
as unnumbered, எண்ணற்ற, தொ 
கையற்ற, கணக்கற்ற. 

Un-tomb’, ». a. சவங்கிளப்புதல். 
Un-tduch’ed, a. தொடாத, முட்டாத, 

எடுத்துப்பேசாச, கையிடாத. 
Un-to'ward, a. கொச்சைத்தனமுள்ள, 

அடங்காத, அற்சன. 
person, அற்சனன், தறுகுறும்பன். 

Un-to'ward-ly, adv. தறுகுறும்பாய், வெ 
டுவெடுப்பாய். 

Un-to'ward-ness, 8. தற்சனம், தீறுகுத 
ம்பு; அடங்காமை. 

Un-trace’a-ble, a. qஏ௭ச்சுவபிடித்துத் 
தொடரக்கூடாத. 
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Un-tract'a-ble, a. தாறுமாறுள்ள, படி 
யாத; அடங்காத, முரடான. 

Un-tract’a-ble-ness, s. அடங்காமை, ப 
டியாமை, ௮மையாமை. 

Un-train’ed, a. பழக்காத, படிப்பியாத, 
பழகாத, பயிலாத. 

Un-trans-fer'a-ble, a. பரரதினமாக்கக் 
கூடாத, சுயாதீனமுள்ள. 

Un-trans-lat'a-ble, a. தப்பா பண்ண 
ப்படாத, பாஷைப்படுத்தக்கூ டாத. * 

Un-trans-lat’ed, a. மொழிபெயர்க்கப் 
படாத; மொழிபெயராத, பூருவபா 
ஷைப்படியான. 

Un-trans-par'ent, a. வெளிச்சமுருவக் 
கூடாத, அடைப்பான, இருளான, 
மந்தமான, மப்பான. 

Un-trav'el-ed, a. பயணம்பண்ணாத. 
country, மvனுஷரூடாடாததேசம், ஙி 
ருமானுஷியமானசேசம். 

Un-treas'ur-ed, a. பெணிவைக்கப்ப 
டாத, சேயித்துலையாத. 

Un-tri’ed, a. சோதியாத, ல்கள் 
த, விசாரணையற்ற. 

Un-trim'med, a. sறுக்கப்படாத, சிறப் 
பாக்கப்படாத, ஒழுங்காக்காத, சடை 

யான, திருத்தாத. 
Un-trod’, ; மிதிக்கப்படாத, ௮ 
Un-trod'den, OFFA MTS. 
Un-tréubled, a. wனங்கலங்காத, குழ 

ப்பமடையாத. 
not turbid, wer கலவாத, சேறாகா 
த, கலங்காத, தெளிவான. 

Un-trie’, a. மெய்யல்லாத, பொய்யுள் 
ள, சத்தியமற்ற, அசத்திய. 

Un-trily, adv. பொய்யாய். 
Un-trust'y, a. sம்பக்கூடாத. 
Un-trith’, s. பொய், அசத்தியம். 
Un-ttin'a-ble,a. இசையெழுப்பக்கூடா 

த, சேம்பாடக்கூடாத. 

Un-ttine’, v, a. இசைகலத்தல், அன்னி 
யராகங்கலத்தல். 

Un-tin’ed, a. இசைகொள்ளாத , தந்திரி 
இளகின, விசையநற்ற. — 

Un-turn’ed, a, Aரும்பாத, பிறழாத. 
Un-ti'tor-ed, a. படியாத, கல்லாத. 
Un-twine’, பிரித்தல், குலைத்தல், 
Un-twist, ப விழ்தினி ஒலுக்க 

விழ்த்தல், இளக்குதல். 
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to be untwisted, Gas, பிரிதல். 
Un-ty’, v.a, (seeUntie.) su விழ்த்தல்., 
Un-urg’ed, a. groar.a img. 
Un-is'ed, a. வழங்காத, பழகாத. 
Un-use’ful, a. பலனற்ற, கூடாத; உத 

வாத, தகாத, பிரயோசனமமற்ற , 
Un-us'u-al, a. sவமான, வழக்கமற்ற, 

அபூருவமான, அதனமான. 
Un-us’ u-al-ly, adv. வழக்க மின்றி, அத 

னமாய், அரிதாய். 
Un-us' u-al-ness, 8. வழக்சமின்மை, அ 

ருமை, GAL, LIT FCT. 
Un-ut'ter-a-ble, a. சொல்லமுடியாத, 

சொல்லுக்குட்படாத, . காவுக்கெட் 
டாத, வசனிக்கக்கூடாத. 

Un-vail’, v. a. வெளியாக்கல், முக்கா 
டெடித்தல், இறத்தல், வேஷம்ந்க்கல் : 

Un-val’'u-ed, a. விலைபெறாத, அற்ப, 

Un-van'quish-a-ble,a. வெல்லக்கூடாத. 

Un-van'quish-ed, a. வெல்பப்படாத, 

தோல்வியடையாத. 

Un-va'ri-a-ble, a. (see Invariable.) af 

கற்பமடையக்கூடாத. 

Un-va'ri-ed, a. விகற்பியாத;, மாறாத, ப 
லவாகாத, ஒருதன்மையான. 

Un-var'nish-ed, a. மினுக்கப்படாத, ௮ 
முத்தங்கொடாத, ௮லங்காரமற்ற. 

Un-va'ry-ing, a. மாணாரத, விகற்பியாதிரு 
கீநிற, சமநிலையான. 

Un-veil’, v. a. (see Unvail.) முக்காமடெ 
டுத்தல், வேஷமரீக்கல். 

Un-ven'ti-la-ted, a. sரற்றடியுண்ணாத, 
காற்றில்லாத. 

Un-vers'ed, a. பழகாத, அறியாத, கல் 
லாத, படியாத. 

Un-vex'ed, a. தொந்தரவுப டாத. 
Un-vi'o-la-ted, a. மிருத, sang, தவ 

GF, முறியாத. 
Un-vis'it-ed, a. சந்தியாத, போய்க்கா 

த. 
Un-vi'tia-ted, உ டஉடாழாகாத, 
Un-vi'cia-ted, ‘ § vars. 
Un-vote’, v. a. நிச்சயித்ததைமறுத்தல். 

கலப்பி 

Un-wak'en-ed, a. விழிப்பற்ற, தூக்க | 
முள்ள, சாக்ரெதையற்ற, 

Un-wall'ed, a. சுவரவையாத, சுவரில் 
லாத, மதிலில்லாத. ப 
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Un-wa'ri-ly, adv. சரவதானமின்றி, சா 
கீகிரதையில்லாமல். 

Un-wa'ri-ness, s. யெதைமை, எச்சரிப் 
பின்மை, சாவதானமின்மை. | 

Un-war'like, a. யுத்தத்துக்குதவாத, யுத் 
தக்குணமற்ற, சமாதானமுள்ள; வை 
ITED UD HD, சண்டையற்ற. 

Un-warm'ed, a. குடுகொட்டாத,' அனல் 
காட்டாத, வெதுப்பாத. © 

Un-warn’ed, a. எச்சரிக்கப்படாத. 
Un-warp’, v. 4. விரித்தல், i arty 

தீதல், அவிழ்த்தல். 
Un-warp'éd, a. ஓரவாரமற்ற், நடுவுநிலை 
மையான, ஈீதியுள்ள. 
boards, &c., சவளாத, கோலாத. 

Un-war'rant-a-ble, a. சரியென்னக்கூ 
டாத, ஒத்துக்கொள்ளக்கூட TS. 

Un-war'rant-ed, 4. தத்துவமில்லாத, ௧ 
ட்டளையில்லாத, அணிகரமான, நிச 

மற்ற, கிதார்த்தமற்ற. 
Un-wa'ry, a. மோசத்தையெண்ணாத, ௭ 

ச்சரிப்பற்ற, சாவதானமறற. 

Un-wash’ed, a. கழுவாத, கறைநீக்காத. 
cloth, கோடிப்புடைவை. 

Un-wast'ed, a. Aதையாத, குறையாத, 
செலவழியாத, குன்றாத. ... 

Un-wast’ing, a. ௮மியாத, நிறைவான, 
நிலையுள்ள, குறையாத, சமையாத. 

Un-wa'ver-ing, a. அசைவில்லாத, தள 
ம்பாத, த அட நிலையுள்ள. 

Un-wéa'ri-ed, a. இளையாத, தொய்யாத, 
விடாத, சோர்வில்லாத, 

Un-wéave’, v.a. ெசவுபிரித்தல், ஊடு 

MVS Hoe, பிணியவிழ்த்தல். 
Un-weed'ed, a. staruguins. 
Un-weigh’ed, a. Aிறுத்துப்பாராத,; ஆரா 

யாத, அக்தகியறியாத. 
Un-wel’come, a. பின்னிதமான, அசுப 

மான, பிரியமில்லாத, அக்கமுள்ள. 
Un-well’, a. சகலீனமுள்ள, அன்பமா 

ன, சஞ்சலமான. 
 Un-wept!, a. பிரலாபப்படாத. 
Un-whole'some, a. சுகத்துக்குத்தகாத, 

சுகவீன, சதியற்ற. 
Un-wield’i-ly, adv. பிரயாசமாய், பார 

மாய், வருத்தமாய். 
Un-wield'i-ness, s. பிரயாசம், பாரம், 
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Un-wiéld'y, a. பெயர்க்கவரிசான, பரு 
தீத, மட்கெகுமிஞ்சின. 

Un-will'ing, a. wனசில்லாத, வெறுப்பு 
ள்ள, இழுக்குள்ள, தாமதமுள்ள. 

Un-will'ing-ly, adv. wwனவீனமாய். 
Un-will’ing-ness, 8. wனின்மை, பிரி | 

| Up-braid’er, s. நிக்திப்போன, GOVE யமில்லாமை, வெறுப்பு. 
to be unwilling, Seகுதல், குழம்புத 
ல், வெறுக்குதல், மனமறுத்தல். 

Un-wind', v.4. சற்றுக்குலைத்தல். 
Un-win'now-ed, a. sற்றாத,புடையாத. 
Un-wip’ed, a. தட॥டையாத. 
Un-wise’, a. புத்தியினமுள்ள, புத்திக்கு | 

றைவுள்ள, குமதியுள்ள. 
Un-wise'ly, adv. புத்திமீனமாய், மதிகே 

டாய், புத்திக்குறைச்சலாய். 
Un-wish’ed, a. விகுக்முமில்வாகு,, வே 

ண்டாத, வெறுப்பான. 
Un-with’er-ed, a. உலராத, வாடாத, 
Un-with’er-ing, a. வாடராதிருக்கிற, 
Un-wit'ness-ed, a. zாட்சியில்லாத. 
Un-wit'ting-ly, adv. . தெரியாப்பிரகார 

மாய், புத்திமினமாய், அபுத்திபூருவ 
மாய், நினையாமல். 

Un-wom’an-ly, a. பெண்மையற்ற, 
Un-wont'ed, a. பழக்கமற்ற, அப்பியா 

சமில்லாத, அரிதான், நூதனமான. 
Un-woo’ed, a. வசப்படுத்தாத, 
Un-worn’, a. தேயாத;அணியாத, பூணா 

த, உரியாத. 
Ua-wor'ship-ed, a. வணங்காத, வழிப 

டாத, தாழாத, பூசியாத. 
Un-wor'thi-ly, adv. பாத்திரமாய். 
Un-wor'thi-ness, 8. அபாத்திரம், கணி 

சமின்மை, தகாமை. 
Un-wor'thy, a. பரத்திரமற்ற, யோக்கிய 

மற்ற, தகாத, கழ்மையான. 

Un-wound’, a. சற்றுக்குலைந்த, சுற்றாத. 
Un-wréathe’, v. a. பிரித்தல், குலைத்தல். 
Un-writ'ten, a. எழுதாத, வரையாத, தி 

ட்டாத, பொறியாத. 
language, பயிற்பாலை, எழுதாப்பா 

வலை, நிரட்சரபாவலை. 

Un-wrought', a. தொழிற்படாத, 
Un-wrung’, a. முறுக்காத, நெருக்காத. 
Un-yiéld'ing, a. அடங்காத; முரணான, 

உரமான, கேளாத, பிடிவாதமுள்ள, 
தாறுமாறுள்ள, இணங்காத, இளகாத., | 
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Un-yoke’, v. a. memepnggse. 
Up, adv. மேலே, ௨ உயர, ற. 
U'pas, 8. sச்சுமரம். 

Up-bear’, v. a. உயர்த்துதல், தூக்குதல், 
Up-braid’, t. a. குற்றஞ்சார்த்திப்பெசு 

சல், அதட்தெல், நிந்தித்தல். 

சார்த்துவோன்,கடிந்தகொள்வோன். 
| Up-braid'ing,.s. நிக்திக்கை, குற்றஞ்சா 

ர்த்துகை, கடிந்துகொள்ளுகை. 
Up-braid'ing-ly, adv. நிக்தையாய், குற் 

றம்பாரிப்பாய், எச்சரிப்பாய். 
Up-héave’, v.a. குதல், உயர்த்துதல். 
Uphill, a. QJrரயாசமான, வருத்தமான. 
Up-hold’, v. a. உயர்த்துதல், தாங்குதல், 

தாபரித்தல், நிலைப்படுத்தல். 

Up-hold’er, s. உயர்த்துவோன், தாங்கு 
பவன, காப்போன், பாலனன்... 

Up-hol'ster-er, 8. சயனமுஸ்ததுகளைஎ 
த்தனம்பண்ணுவோன். 

Up-hol'ster-y, 8. (pl.) சயனமுஸ்தது 
கள், மெத்தைகள். 

Up'land, s. உயர்ந்தநிலம், மிதப்புலெம், 
திடல், புனசெய்மேடு, 

Up-lift', » உயர்த்துதல், தூக்கிவிதெல். 
Up'most, a. ஆகவுயர்ர்த, உச்சியான. 
Up-on’, prep. மேல், இல், பேரால், ப 

ற்றி, தொட்6, குறித்து, சட்டி. 
Up’per, a. மேலான, மேற்கொண்ட, , ௨ 

யர்ந்க, உத்துங்கமான. 

garment, உத்தரீயம், ஏகாசம். 
room, உப்பரிகை, மேல்மாடம். 

Up'per-most, a. அதியுச்சமான, மேலா 
ன, உத்துக்கமான, உன்னதமான. 

Up'pish, a. (low.) அ௮கந்தையுள்ள, மே 
ட்டிமையுள்ள, வீறாப்புள்ள. 

Up-riaise’, v. a. உயர்த்துதல். 
Up'right, a. நிமிர்ந்த, கோடாத, நிதா 
னமான, நேர்மையான. 
person, நேராளி, நிதானி, நாணய 
வான்; நிதார்த்தன். 

Up'right-ly, adv. நேர்மையாய், நிதான 
மாய், நிதார்த்தமாய். 

Up'right-ness, s. செர்மை, நிதானம். 
Up-ris‘ing, 8. எழும்புகை, உயருகை. 
Up'roar, s. அமளி, கலரதி, கூக்குரல், 

சந்தடி , கலம்பகம், கலகம், சண்டை, 
குழப்பம், கோலாகலம், கவலிப்பிவி, 
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Up-root’, v. a. வேரோடே பிடுங்குதல், | 
நிருமூலமாக்கல், அழித்தல். 

Up-rouse’, ». 4. எழுப்புதல், நித்திரை 
தெளிவித்தல், சோபமூட்டல். 

Up-set',v. a. சுவிழ்த்தல், புரட்டுதல். 
Up'shot, s. முLஉவு, த்தி. 
Up'side, s. மேற்புறம். 
Up-side-down', adv. மேல்கீழாக, ys 

மேலதாய், a ps se. 
asa phrase, தலைசீழோய், தாறுமாறாய், 

Up'stirt, s. அற்பபவுஷன், அற்பபிர்பு, 
அற்பன், பிலுக்கன். 

Up'stért, s. சடுதியாயெழும்பின. 
Up-turn’, v. a புரட்டுதல், திருப்புதல். 
Upward, a. உயரமான, மேலான, om 

திற, உத்துங்க, உன்னத. 
Up'ward, த மேலாக, மிஞ்ச, மே 
Up'wards, ~~ கா் 
U-ran-ol'o-gy, 8. வான்சாத்திரசம்பாஷ 

ணை, மீதலப்பிரசங்சம், 
Ur'ban, a. sகரத்துக்குரிய, 
Ur-bane’, a. மரியாதையுள்ள, ஆசாரமு 

ள்ள, ஈரகரீகமுள்ள, உபசரிக்க, 
Ur-banii-ty, 5. ஆசாரம், உபசாரம், மரி 

யாதை, நாகரீகம், உபசரணை. 

Ur'ban-ize, v. a. wரியாதையாய்நடத்த 
ல், ஈநாகரீகமாய்ஈடத்தல். 

Urchin, 5. காட்டுப்பன்றி, 
asa child, றுபிள்ளை, 

sea-urchin, (pL Aud. 

U-ré'ter, 5. றெர்ரூறும்கரம்பு. 
U-ré'thra, s. சலவாசல்,' சறுநீர்ஈரம்பு. 

Urge, v. a. ஏவுதல், தூண்டுதல், or Os 
ல், உறுத்திக்கெட்டல், அழுத்துதல், 

வருந்திக்கேட்டல். 
Urg'en-cy, 8. நெருக்கிடை, முட்டபெ்பா 

டு, அவசியம், அகத்தியம். 
Urg'ent, ய. நெருக்கிடையான, அவசர 

மான, அகத்தியமான. 

Urg’ent- ly, adv. அவசரமாய், நெருக்கி 

டையாய், அகத்தியமாய். 

Urgier, 5. நெருக்குவோன், வருந்திக். 
கேட்போன், விண்ணப்பகாரன். 

U'rim and Thum'mim, ‘8. மாஆசாரிய | 

னணியும்மார்ப்பதக்கம். 

U'rin-al, 5. இறுரீர்க்குப்பி, சலவாசயம். 

U'rin-a-ry, a. கறுரீருக்குறிய. 
disease, (see Diabetes.) சலரோகம். | 
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U-rin-a'tor, s. குளிகாரன், சுளியோட 
வோன், நீச்சுக்காரன். 

U'rine, s. Ambi, மூத்திரம், அமுரி. 
U'rin-ous, a. Aறுrீருக்குரிய. 
Urn, 8. கழுத்தொடுங்கியபரத்திரம், கு 

ண்டம், குவை. 

U-ros'co-py, 8. று—ீர்ச்சாத்திரம், செறு 
நீர்ச்சோதனை. 

Ursa, 5. சத்தரிஷி, கரடிஈட் சத்திரம். 
Ur'sine, a. sரடிக்குரிய, கரடிபோன்ற. 
Ur'su-line, a. சக்கியாசிமடத்துப்பெண் 

களுக்குரிய, தவப்பெண்கட்குரி௰, 
U'sa-ble, a. வழங்கக்கூடிய, பாவிகீகச் 

கூடிய, கையாளக்கூடிய, 

U'sage, 3. sடப்பு, பாவனை, வழக்கம், 
பழக்கம், அப்பியாசம். 
bad, அலபாவனை, தர்ப்பானனை. 

U’sance, s. அப்பியாசம், தொழில். 
as usury, வட்டி, இலாபம். 
in commerce, தவணை, 

Use, 5. பாவனை, வழக்கம், பயிற். 
as profit, பலன், பேறு” உயயேகம, 
பிரயோசனம், வரத்து. 
as interest, aio, ஆதாயம், 

Use, v. a. பாவித்தல், வழங்குதல்டி wy 
குதல், பரிமாறுதல், OSU EHS. 
to be used to, பழகுதல். 

Use'ful, a. பலனுள்ள, பிரயோசனமா 
ன, உதவத்தக்க. 

man, ஈயந்தவன், வேண்டியவன், ட 

லனானவன், அனுகூலன். 

| Use'ful-ly, adv. பிரயோசனமாய், பல 
' னாய், அனுகூலமாய். 

Use’ful-ness, 5. கெட்டித்தனம், தகுதி, 
பலன், பிரயோசனம், வரத்து. 

Use'less, a. பலனற்ற, உதவாத, தேவை 
யற்ற, அபிரயோசன, வியர்த்தமான. 

Use'less-ly, adv. பலனின்றி, வியர்த்த 
மாய், வீணாய், அவமாய். 

Use'less-ness, s. eண், பலனின்மை, பி 
ரயோசனமின்மை, அவம். 

User, 8. பாவிப்போன், வழங்குவேர 
ன், கையாளுவோன். 

8. கிழ்வேலைக்காரன், வாயில் 
காப்போன், கட்டியக்காரன். 
as under-teacher, picts சட்ட 
ம்பிள்ளை. 
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Ush'er, v. a. அறிமுகமாக்குதல், கட்டி 
யங்கூறுதல். 

Us'tion, s. எரிக்கை, தகனிப்பு, 
Us'u-al, a. வாடிக்கையான. 
Us'u-al-ly, adv. வாழிக்கையாய், வழக் 

கமாய், பெருவழக்காய். 
Us'u-al-ness, £.வாடிக்கையானதன்மை. 
U-su-cap'tion, s. கெட ரொட்பட்ட ஆட் 

சியினால்வருமுரிமை. 
U-su-fruct'u-a-ry s. செய்கைக்காரன், 
பண்ணைக்காரன். 

Us'u-rer, s. கடுவட்டிக்குப்பணங்கொ 
டுப்போன், அேவட்டிவாங்ட. 

U-st'ri-ous, a. கிட்டி வாங்குற, a 
ட்டிக்குக்கொடுக்திற. 

U-surp’, v. a. குறையாடல், கொள்ளை 

யாடல்; உரித்தின்றிப்பறித்தல், அஞ் 
ஞாயமாயெடுத்துக்கொள்ளுதல். 

U-surp-a'tion, 8. உரித்தின்றிப்பறிக்கை, 
கொள்ளை, குறை. 

U-surp’er, 8. பலபரந்தமாய்ப்பறிக்கறவ 
or, கொள்ளைக்காரன், பறிகாரன், & 
றைக்காரன், பலபந்தன். 

U-surp'ing-ly, adv. குறையாய், கொள் 
ளையாய், பலாற்காரமாய். 

Us'u-ry, 8. வட்டி, ஆதாயம். 
unlawful, அமியாயவட்டி, கவெட்டி. 

U-ten'sil, s. தட்டுமுட்டு, ஆயுதம், ௧௫ 
வி, தளபாடம், பணிறுட்டு. 

U'ter-ine, a. sகருப்பாசயத்துக்குரிய. 
U'te-rus, s. sருப்பாசயம். 

U-til'i-ty, s. பிரயோசனம், பவன், லா 

பம், சத்தி, வரத்து, 
Utmost, s. இயன்றபெலன், கூடியஅ 

ளவு, பரியந்தம், கடையாரந்தரம், ஈறு, 

இறதி, prs. — 
Ut' most, a. திர்க்த, முடிர்த, கடையார்த 

ரமான, ஈறான, இறுதியான. 
U-t6'pi-an, a. மனMாரதியமுள்ள, 
Ut'ter, ». a. சொல்லுதல், உரைத்தல், 

வசனித்தல், விளம்பல், மொழிதல். 
Utter, a. முழு, அற, முற்றான. 
Ur'ter-a-ble, a. சொல்லக்கூடிய, மொ 

மியக்கூடிய, பிரசங்ிக்கத்தக்க. 
Ut'ter-ance, s. சொல்லுகை ,உரைக்கை, 
Cures, வசனிப்பு. 

Ut'ter-er, s. சொல்லுவோன், உரைப் 
போன், வசனிப்போன். 
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as seller, விலைக றுவோன், விற்போ 
ன், விலைமதிப்போன். 

Ut'ter-ly, adv. முழுதும், பரிச்சேதமா 
ய், முற்றாக, தர, அடைய. 

Ut'ter-most, 8. பரியந்தம், கடையரர்த 
ரம், ஈறாந்தம். 

Ut'ter-most, a. மிகுந்த, மிகப்பெறிதான. 
U've-ous, a. முந்திரிகைப்பழம்போன்ற. 

coat of the eye, sண்மணியின்தழ்ப் 
புறம், 

U'vu-la, $. உண்ணாக்கு, அண்ணாக்கு. 
Ux-0'ri-ous, a. இல்லாளிலதிகப்பற்று 

ள்ள, மனைப்பற்றுள்ள. 
Ux-6'ri-ous-ly, adv. இல்லாளிலதிகப்ப 

Opis, மனைமயக்காய், 
Ux-6'ri-ous-ness, s. இல்லாளிலதிகப்ப 
த்துடைமை, மனைமயக்கு, 

YY: 

Va'can-cy, s. இடைவெளி, வெறுமை 
யானஇடம், குனியம், வெறுமை, ௮ 
பாவம், வெறுவெளி. 
of an office, ஆள்நியமிக்கப்படாதஉ 
த்தியோகம். 
of mind, நினைப்பின்மை, மறவி, ௮ 
யர்தி, பொச்சாப்பு. 
as leisure, விட்டாற்றி, விதெலை. 

Va'cant, a. வெறுமையான, குனியமா 
ன, இடமுள்ள, பாழான. 
mind, எண்ணமில்லாதமனம். 

Vacate, v. a. எழுப்பிவிடதெல், நீக்குத 
ல், வெறுமையாக்கல். 
a house, லீட்டைவிட்டுக்நிழப்புதல் , 

குடியெழுப்புதல், 
Va-ca'tion, s. விடுதலை, விட்டாற்றி, 

ஓய்வு, அதல், விடுகை, 
as holiday, வாவு, விடுதலை. 

Vac'cin-ate, v. a பால்கட்டுசல், வை 
குரிப்பால்கட்டதெல். 

Vac-cin-a'tion, 8. வைசூரிப்பால்வைத் 

தக்கட்டுகை. 
Vaccine, a. வைகுரிக்குரிய. 
Vac'il-lan-cy, s. தள்ளாட்டம், தளப்ப 

ம், சலனம், அசைவு. 
Vac'il-late, v. n. சள்ளாகதெல், தளம்புத 

ல், AOSV, அவளுதல், அசைதல். 

Vac-il-la'tion, s. ஆடுகை, தளம்புகை, 
அசைவு, தீள்ளாடுகை. | 
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Vac-u-a'tion, s. வெறுமையாக்குகை, 
குனியமாக்குகை. 

Vac'u-ist, s. கனியவாதி. 
Va-cu'i-ty, s. வெறுமை, சூனியம், பா 

ழ், இடைவெளி, அபாவம். 
Vac'u-ous, 4. வெறுமையான, குனிய 

மான, பாழான. 
Vac'u-ous-ness, 8. வெறுமை, குணிய 

முடைமை, பாழ்மை. 
Vac'u-um, s. குனியம், பாழ், இன்மை, 

அவாந்தரம், வெறுமை. 
Vag'a-bond, s. ஆறாடி, நஈாடோடி, போ 

சக்ரி, இரிவோன். 
Vag" AB a. காடோடியான. 
Va-ga'ry, 8. மனோகம்பிதம், தமொற்ற 

ம், மனோரதியம். 
Va-gi'na, 8. உறை. 

in botany, பூமடல், பாழை. 
Vag'i-nal, . உறைக்குரிய, உறையுள்ள. 
Va'gran-cy, 8. அலைந்துதிரிகை, நாடோ 

டியாய்த்திரிகை. 
Va! grant, 5. yore, நாடோடி, வீண 

ன், ஈனன், நீசன், தேசாந்திரி, 
Vagrant, a. உலை, அலை, திரிறெ, 
Vague, a. குறியாத, சுட்டாத, கருதாத, 

லீணனை, பயனற்ற. 
Vague'ness, s. குறிப்பின்மை, வீண், 

விருதா, அனர்த்தம். 
Vail, s. திரைச்சீலை, முக்காடு, முகமூ 

ட, முகபடாம். 
Vail, v. a. மறைத்தல், மூடல், முக்காடு 

Cur@sea, திரைகட்கெல், திரைபோ 
டுதல், umd Osea. 

Vain, a. லணான, விருதாவான, அபத்த 
மான, பாழான, அனர்த்தமான. 
person, லீணன், வீம்பன். 
words, வலீண்பேச்சு, NUL. 
as proud, செருக்குள்ள, வீம்புள்ள. 
in vain, வீணாய், விருதாவாய். 
to be vain, ஆங்காரங்காட்தெல், Ge 
ருக்குப்பண்ணுதல், வீம்படித்தல். 

Vain-glo'ri-ous, a. தற்பெருமையுள்ள, 
லீம்புள்ள, இடம்பமுள்ள. 
person, லீம்பன், இடம்பன். 

Vain-glo’ ri-ous-ly, adv. தற்பெருமை 
யாய், லீமபாய், இடம்பமாய். 

Vain-glo' ry, 8. இறுமாப்பு, வீம்பு, செ 
ருக்கு, வீராப்பு, செம்மாப்பு. 
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| Vain'ly, adv. வீணாய், விருதாவாய், வி 

யர்த்தமாய், அபத்தமாய். 
boastingly, eிம்பாய், கெறுவமாய். 

Vain'ness, s. வண், வியர்த்தம், அபல 
ம், பாழ், விம்பு. 

Val’ance, s. கொய்சகம், எழினி. 
of a bed, மஞ்சத்தின் gra Gere 
லை, குஞ்சம். 

Val’ance, v. a. கொய்சகத்தினாலலங்கரி 
த்தல், GG FHS OSA. 

Vale, s. பள்ளத்தாக்கு, பள்ளம். 
Val-e-dic'tion, s. பிரியாவிடை, வந்த 

னம், வாழ்த்து, மங்களம். 
Val-e-dic'to-ry, s. vங்களவாழ்த்து. 
Val'et, s. கற்றேவலாள், கையாள், செ 

க்கப்பையன், இற்றாள். 
Val-e-tu-di-na'ri-an, | ரோயாளி, பி 

Val-e-tii'di-na-ry, sf ணியாளி. 
Val-e-tu-di-na’ri-an, ரோயுள்ள, ப 
Val-e-tu'di-na-ry, F ¢ லவீனமுள் 

or, வியாதியுள்ள, ரோய்ஞ்சலுள்ள. 
Valiant, a. eீரமுள்ள, பராக்கிரமமுள் 

or, குரமான, உக்கிரமுள்ள. 

men, லீரர், வயவர், சூரர். 
Val'iant-ly, adv. Scum, குரமாய். 
Val’iant-ness, s. eிரம், பராக்கிரமம், சூ 

ரம், தைரியம், அஞ்சாமை. 
Val'id, a. உறுதியான, பெறுமதியான, 

ஸ்திரமான, பெலனான: 
Va-lidi-ty, s. பலம், உறுதி, ஸ்திரம், றி 

ச்சயம், நிலைமை. 

of one’s word, செல்வாக்கு, உறுதிச் 
சொல், சொல்வன்மை. 

Va-lise’, s. பயணப்பெட்டி. 
Val-la'tion, s. கொத்தளம். 
Valley, 8. பள்ளத்தாக்கு, பள்ளம். 

or flats among mountains, ம’லைக கர 
க்கூடாயிருக்குஞ்சமஙநிலம். 

Val'lum, s. சொத்தளம், மதில், அகழ். 
Val’or, s. Saw, பராக்கிரமம், சவுரிய — 

ம், சூரம், பேராண்மை. 
Val’or-ous, a. வீரமுள்ள, பராக்கிரம 

மான, சாமர்த்தியமுள்ள. | 
Val’ or-ous-ly, adv. லீரமாய், தைரிய 

மாய், சூரமாய், அஞ்சாமல். 
Val'u-a-ble, a. சரேட்டமான, அரிய, 

விலையுயர்ந்த, தலைமையான. 

Val'u-a-ble-ness, 5. அதிவிலையுடைமை. 

— ல 

a க்கக் 



VAN 

Val-u-a'tion, s. விலைமதிக்கை, விலைபா 
ணிக்கை, மதிக்கை. 

Val-u-a'tor, s. விலைமதிப்போன், விலை 
கூறுவோன், மதிப்போன். 

Value, s. விலை, பெறுமதி, இயம். 
as importance, Aரேட்டூம், பிரஸ் 
தாபம், விசேடம். 
as signification, அருத்தம். 

Value, v. a. விலைபாணித்தல், விலைம 
தித்தல், விலைகணித்தல். 
as esteem, புகழ்ச்சியாய் எண்ணுதல், 

மதித்தல், கணித்தல். 
Val'ue-less, a. ஒன்றும்பெறாத, விலை 

பெறாத, அற்பமான. 
Val'u-er, s. விலைமதிப்போன், web 

போன், மதிப்போன். 
Valve, s. அடைக்குஞ்சவ்வு, மூடி, ௮ 

டைய்பு 
Vamp, s. செருப்பிற்படம், தொடுதோ 

லின்மேற்புறம். 
Vamp, v. a. தொடதோலின்மேற் புறம்பு 

அப்பித்தல். 
Vamp'er, s. புதுப்பிப்போன். 
Vam’pire, s. உதிரமாகாளி. 
Van, 8. கொடிப்படை, முன்னணிச் 

சேனை, Sri eo, முற்படை. 
as fan, சுளகு; முறம், குல்லம், கூர் 

ப்பம், தூற்றுங்கிடை. 
Van'dal-ism, s. கொடூரம், சங்காரம். 
Van-dyke’, s. மகளீரணியுங்கழுத்துக்கு 

ஞ்சம். 
Vane, 8. sரற்றுக்காட்டி. 
Van'-guird, s. தூசிப்படை, கொடிப் 
படை, முற்படை. 

Vanish, ». n. அ௮தரிசனமாகுதல், மறை 

தல், அத்தமித்தல். 
as annihilate, அற்தப்போகுதல், ௮ 

ழிந்துபோகுதல், ாசமாதல். 
Van'i-ty, 8. vr௲யை, அவம், பாழ்,லவெ 
அமை, வியர்த்தம். 
of mind, செருக்கு, விம்பு, களி. 
as empty pleasure, nO) @p7 Sw. 
as ostentation, அகங்காரம்; இறுமா 

ப்பு, மமதை. 
Van'quish, v. a. QinsOis veiignees தோ | 
த்தப்போகப்பண்ணுதல், முறியடித் | 
தல்,செயித்தல்,வெல்லல், கெவித்தல். 
to be vanquished, தோல்லியடைதல். | 

Y33 

VAR 

| Van'quish-a-ble, a. தோற்றுப்போகக் 
கூடிய. 

Van'quish-er, 8. வென்றோன், கெலிப் 
பவன், செயிப்போன். 

Vantage, 8. வாய்ப்பு, அதிநயம், வாறு. 
Vin'tage-ground, s. வரய்த்தஇிடடம், வா 

pon tlt, இலாபத்தானம். 
Vap'id, a. சாரமற்ற, பழைசான, ௨௫ 

சியற்ற, பதனழிந்த. 
Vap'id-ness, s. பழைமை, சத்துக்கேடு, 

உருசியின்மை; பதனழிவு, ஊழ்ப்பு. 
Vapor, s. ஆவி, புகை. 

for rain, நீராவி, நீரணு. 
of the midday sun, srனல், பேய்த் 
தேர், வெண்சேர். 

Vapor, vn. ஆவியாய்ப்போதல், நீர 
ணுவாயெழும்புதல். 

Va'por-bath, s. வெற்நீராவியில்முழுகு 
கை. 
as steam, ஆவிபறிதல். 

Vap’o-rate, v. n. (see Evaporate.) ஆவி 
யாய்ப்போதல், ஆவியாயெழும்புதல். 

Vap-o-ra'tion, s. ஆவியாயெழும்புகை. 
Va'por-er, s. லீம்பன், செருக்கன். 
Va'por-ing-ly, adv. விம்பாய். | 
Va'por-ish, a. ஆவிறிறைந்த, புகையு 
Va'por-ous, ‘ § ள்ள. 

not real, மvரய்கையான, பொய்யான. 
Va'por-y, a. ஆவிநிறைந்த. 
Va'ri-a-ble, a. வேறுபடுதிற, மாறு, 
சலனமான, வேற்றுமையுள்ள. 

Va'ri-a-ble-ness, பேதப்படுந்தன் 
Va-ri-a-bil'i-ty, a f மை, அசைவு,வே 

ற்றுமை, சலனம், விகற்பம். 

Va'ri-a-bly, adv. விகற்பமாய். 

Va'ri-ance, s. பகை, விரோதம், எதிரி 
டை, மாறுபாடு, வேற்றுமை, விகற்ப 
ம், பேதம், விசாரம். 
to be at variance, பகைத்தல், விரோ 

| கத்தல், பேதித்தல், 
| Va’ ri-dte, v. a. மாற்றுதல், விகற்பித்தல், 

வேற்றுமைய்படுத்தல். 
Va-ri-a'tion, 8. விகற்பம், விகாரம், வே 

அபாடு, திரிபு, பேதம். 
in grammar, இரிபு, விகாரம். 
of tones or sounds, ஓசைவேற்றுமை, 

இசைத்திரிபு. 
of the needle, srக்தவுசியின்சாய்வு. 

| 
! 
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Va'ri-e-gate, v. a. வெறுபடுத்துதல், பே 
த்தல், பலவன்னமாக்குதல், 

Va'ri-e-ga-ted, a. பலவன்னமான, பல 
நிறமுள்ள. 

to be variegated, Lபoவன்னமாகுதல், 
பலமிறங்கொள்ளுதல். 

Va-ri-e-ga'tion, s. பலவன்னப்படுத்து 
கை, பலநிறமாக்குகை. 

Va-r1e-ty, 8. பலவிதம், விகற்பம், நா 
னாவிதம், வேற்றுமை. 

Va'ri-o-loid, s. gia sana Gi. 
Va-ri'o-lous, a. ஓர்விதவைகுரிக்குரிய, 
Va'ri-ous, a. பல, பலவிதமான, பலப 

ல, பற்பல, வேற்றுமையுள்ள, நானா 
விதமான, கலப்புள்ள. 
countries, பற்பலவூர், பற்பலதேசம், 
நானாதேசம். 
matters, பற்பலகாரியம், ஈானாகாரி 
யம், வெல்வேறினில்ல். 
persons, பலர், பலவிதமானவர்கள். 

Va'ri-ous-ly, adv. பலலிதமாய், கானாவி 
தமாய், வேற்றுமையாய். 

Var'let, s. கையாள், குற்றேவலாள், மு 
ட்டாள், கழ்மகன். 

Var'nish, s. மினுக்கெண்ணெய், மெரு 
கெண்ணெய், தளுக்டிடுகை. 

Varnish, v. a. துலக்குதல், மினுக்குத 
| Véal, s. sன்றிறைச்இ, ல், அழுத்துதல், மெருகிடுதல். 

Viar'nish-er, 8. மினுக்கடுவோன். 
as disguiser, வேஹஷமிடுவோன், கோ 
லஞ்செய்வோன். 

Vary, 4. a. மாற்றுதல், விகற்பித்தல். 
Vary, 0.௩. மாறுதல், விகற்பமாகுதல், 
இரண்டுபடுதல்,வேறுபடுதல், திரிதல். 

Vas'cu-lar, a. சரமுள்ள, தொளையுள்ள , 
நாளமான, ஈரம்புள்ள. 

Vase, s. யாத்திரம், தாம்பாளம், தாலம், 
தட்டம், காளாஞ்சி, படிக்கம், படி 
யகம், பாசனம். 

Vas'sal, s. பயல், தொண்டுசெய்வோ 
ன், சிறை, தொழும்பன். 

Vas'sal, v. a. Aறையாக்கல். 
Vas'sal-age, 8. குடிமை, அடிமை, தொ 

ண்டு, தாசிகம், சிறைத்தனம். 
Vist, a. ஏராளமான, அளவிறந்த, விஸ் 

தாரமான, அனந்த. . 
plain, கடுவெளி, பெருவெளி, மை 
தானவெளி, மகாவெளி. 
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in bulk, பீனமுள்ள; மிகப்பருத்த. 
Vas 12108, s, (see Devastation.) ump, 

அழிவு, நிருமூலம். 
Vist'ly, adv. ஏராளமாய்; பிணதிக்க். 
Vist'ness, s. ஏராளம், மிகுதி, பருமை, 

Sorin, அத்தியந்தம். 
Vast'y, a. மிகுதியான, விரிவான. 
Vat, 8. தொட்டி, பத்தல். 
Vat'i-can, s. ரேமைப்பிரதானகண்கா 

ணியின்அரண்மனை. 
Vault, s. வில்வளைவு, வில்லாநிருதி, 

as cellar, நிலவறை, வில்லறை. 
as grave, கல்லறை, சவச்சேமஸ்தா 
னம், பிரேதவறை. 

Vault, v. a. வில்வளைவாய்க்கட்டெல். 
Vault, 2. n. பாய்தல், குதித்தல், தள்ளல். 
Vault’ed, a. வில்மச்சுள்ள, வில்வடிவு 

ள்ள, வில்லறையுள்ள. 
Vault'er, s. கதிக்கிறவன்,பாய்திறவன். 
Vaunt, ௧8. லீம்பு, பெருமைபாராட்டு, 
Vaunt,v. a. லிம்புபேசுதல், பெருமை 

பாராட்டுதல், ஆக்கிரயித்தல். 
Viaunt'er, 8. லிம்புக்காரன், வீம்பன். 
Vaunt'ing, 4. ஆக்கிரமமான, விம்புள்ள, 

பெருமைபாராட்டுதிற. 
Vaunt'ing-ly, adv. லிம்பாய், பெருமித 

மாய், இடம்பமாய். 

Vec'tor, 5. sன்னம், இரககன்னம். . 
Ve'da, Casi ? 
Ve'dam, * ‘ வதம், ஆரணம். 

four, 1. இருக்கு. 2. எ௪ர். 8. சாமம். 
4, அதர்வணம். 

Veer, v. திருப்புதல்; சாய்த்தல், are 
தல், சாய்தல். 
as wind, கரற்றுப்பெயருதல், கந்தா 

ச்இரும்புதல், 
Veer'ing, 8. இரும்புகை, பெயருகை. 
Veg-e-ta-bil-i'ty, 8. பயிரியல். 
Veg’e-ta-ble, s. பூடு, பயிர், தாவரம். 

as greens, Sens. 
| Veg’e-ta-ble, a. gாபரசங்கத்துக்கடுத்த. 
Veg’e-tate, v. n. தழைத்தல், தளிர்த்தல், 

துளிர்த்தல், முளைத்தல். 
Veg-e-ta'tion, 5. மரமுளைப்பு, பயிர்வள 

ர்ச்சி,பயிர்ச்செழிப்பு,தாவரவிருத்தி. 
Veg'e-ta-tive, 4. முளைக்கத்தக்க, தாவர 

தன்மையுள்ள. 
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Veg'e-ta-tive-ness, 8. srாவரச்சன்மை. 
Ve-géte’, a. சறுசுறுப்புள்ள; முயற்சியு 

ள்ள, சாக்செதையுள்ள. 
Vé'he-mence, பிரசண்டம், கொடு 
Vé'he-men-cy, பண் கடுமை, உக 

ரம், எரிவு, வேகம், கெதி, அகோரம், 
மும்முரம், மூர்க்கம். 

Vé'he-ment, a. வேகமுள்ள, அனலான. 
anger, கடுங்கோபம், உருத்திரம், ௨ 
கீகிரம், மூர்க்கம், இரவுத்திரம். 
fire, கொடுந்தி, கடுரெருப்பு, அகோ 
ராக்கினி, குரூராக்கனி 
heat,சகொடியகாந்தி, அதிஉட்டணம். 
to be vehement, உரத்தல், கொடுமை 
கொள்ளுதல், வேடித்தல், உக்சிரித் 
தல், அகோரமாகல். 

Ve'he-ment-ly, adv. அனலாய், மும்மு 
ரமாய், பெலனாய், வைராக்கெமாய். 

Ve’hi-cle, s. வாகனம், ஊர்தி, யானம், 
இரதம், வையம், தோ. 
medical, அனுபானம். 

Ve-hic'u-lar, a. வrகனத்துக்குரிய. 
Veil, s. (see Vail.) முக்காடு, 

as disguise, மாரீசம், மாய்மாலம், வே 
ஷம், போலி. 

Veil, v. a.(see Vail.) புதைத்தல், மறைத் 
தல், முக்காட்போடுதல் , திரையிடுதல். 

Vein, 8. e701, ௨உதிரநரம்பு, சாடி. 
in geology, படை, படலம், அடிக்கு. 
of mind, மoனப்போங்கு ,மனவியலபு. 

Vein'ed, a. sரம்புள்ள, 
in geology, வரியுள்ள. 

Vel'li-cate, v. a. வலித்தல், பறித்தல். 
Vel-li-ca’tion, s. வலிப்பு, பறிப்பு. 
Vellum, s. தோற்கடுதாசி, பதனிட்ட 

தோல். 
Ve-loc'i-ty, s. வேகம், கதி, சதி, £க் 

திரம், சுறுக்கு, திவிரம், துரிதம், வி 
சை, அதிகெதி. 

Velvet, s. குரியகாந்தப்பட்டு, வில்லூ 
ர்திப்பட்டு, 

Vel-vet-een’, 8. யருத்திதூற்புடைவை. 
Vée'nal, a sஈரம்பைப்பற்றிய, இரத்தநர 

ம்பிற்குரிய. 
as mercenary, வி’oைப்யொருட்டான. 

Ve-nal/i-ty, s. பணத்துக்கெடுயடுர்தன் 
மை. 

Ven'a-ry, a. வேட்டைக்குரிய. 
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| Ve-nat’ic, வேட்டையிற்பாவித் 
Ve-nat’ic-al, த, வேட்டைக்குரிய. 
Ve-na'tion, 8. வேட்டையாடுகை, பா 

பத்தி, வேட்டம். 
Vend, v. a. விற்குதல், விலைக்குக்கொ 

டுத்தல், விற்றல். 
Vend-ee', 8. விலைக்குவாங்குகிறவன் 

கொள்வோன். 
Vend'er, 8. விற்றவன், Grud. 
Vend'i-ble, s. விலைப்பொருள். 
Vend’i-ble, a. விலைப்படக்கூடிய, வி 

லையுள்ள, கரயப்பொருளான. 
goods, விலைப்பண்டம், விலைச்சரக் 
கு, விலைச்சாமான். 

Vend’i-ble-ness, s. வlி’லைப்படுந்தன்மை. 
Ven-di'tion, s. விற்கை. 
Ven-die’, s. ஏலம்; al mwa mans. 
Ven-di'er, ஏலங்கூறிவிற் 
Ven-diie-mis'ter, ம் ¢ போன, எலங்கூ 

அறவோன், -விலைகூறுவோன். 

| Ve-neer’, s. தகட்டப்பலகை, சவற்பல 
கை, ஓட்மெபலகை. 

Ve-neer’, v..a. ஓட்டுவேலைசெய்தல். 
Ve-neer'ing, s. ஒட்டுவேலை. 
Ven-e-fi'cial, மயக்குகிற, மருட் 
Ven-e-fi'cious, “” pol 
Ven'em-ous, a. (see Venomous.) க 

சுள்ள, விஷமுள்ள. 
Ven'e-nate, ». ad. sஞ்குட்தெல். 
Ven-e-na'tion, s. ஈஞ்குட்டுகை. 
Ven'er-a-ble, a. வணங்கத்தக்க, போற் 

றத்தக்க, சங்கிக்கத்தக்க, கணிசமான, 
போந்த, விருத்தமுள்ள. 

Ven'er-a-ble-ness, 8. யேற்றப்படுந்த 
ன்மை, சங்கை, மகிமை, கணிசம். 

Ven’er-a-bly, adv. சங்கையாய், கணிச 
மாய், வணங்கத்தக்கதாய். 

Ven’er-ate,.». a. sமஸ்கறித்தல், போற் 
அதல், சங்கைபண்ணுதல்; வணங்கு 

தல், கணித்தல். 
Ven-er-a'tion, s. ஓடுக்கவணக்கம், ப 

ணிவு, கணிசம், தாழ்வு. 
Ven'er-a-tor,s. sணிசம்பண்ணுவோன். 
Ve-né're-al, a. சரந்திகெொய்க்குறிய, 

discharge, மேகரீர். 
disease, இலிங்கப்புற்று, இலிங்ககு 
லை, இலிங்கரோகம், A; 
Cire al usa 
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sores, மேகபடலம், 

ரக்திப்புண். 

Ven'er-y, 8. ENC UTE Ld, காமம், ஸ்தி |  Ven-tril’ O-quism, 8. உதரபா 
ரீபோகம், மைதுனம். 

Ven-e-sec'tion, 8. இரத்தங்குத்திவாங் 
ஒலை, 

Ve-né'tian, s. சாளரவாயிற்கதவின்இு 
லைப்பலகை. 

Venge'ance, s. பழிவாங்குகை, வன்ம 
ஞ்சாதிப்பு, சலஞ்சாதிப்பு. 

Venge'ful, a. பழிவாங்குகிற, வன்மஞ் 
சாதிக்கிற, சலஞ்சாதிக்றெ. 

Vé'ni-al, a. சகிக்கத்தக்க, பொறுக்கக் 
கூடிய, மன்னிக்கத்தக்க. 

Ve'ni-al-ness, 8. சAிக்கக்கூடியதன்மை, 
மன்னிக்கத்தக்கதன்மை. 

Ven'i-son, 8. வேட்டையிலேபட்டமி 
ருகவிறைச்கி, வேட்டையிறைச்ச. 

Ven'om, 8. sஞ்சு, விஷம். 
as malice, வைராக்கியம், பகை, கு 
ரோதம், வன்மம். 

Venom, v. a. sஞ்குட்தெல், 
Ven'om-ous, 4. sஞ்சுள்ள, விஷமுள்ள. 
Ven'om-ous-ly, adv. s@ூசாய், விஷமா 

ய், கவொய். 

Ven'om-ous-ness, 8. சSசுடைமை, ப 
கை, குரோதம், கடவுடைமை. 

Venous, a. sரம்புக்குரிய. 
Vent, s. வெளி, வழி, ஓட்டை, பொ 

ட்ட, புகைபோகுந்துவாரம், 

us sale, Hane. 
Vent, v. a. வெளிவிடுதல், வழிவிடுதல், 

CureS Osa. 
i to give vent, இடங்கொடுத்தல், வெ 

— ளிவிதெல். 
Vent'er, s. கூறுவோன, பிரரசித்தப்படு 

ச்துவோன், வெளிப்படுத்துவோன். 
as belly, உதரம், வயிறு. 
as the womb, sருப்பாசயம். 

Ven'ti-late, v. a. விசுக்குதல், காற்றுவி 
சஇடம்பண்ணுதல், கூற்றுதல்; இர 

ட்தெல், கொழித்தல். 
Ven-ti-la’tion, s. தூற்றுகை, 

கை, இரட்டுகை, 
Ven'ti-la-tor, 8. வாயுப்பிரவேசகரணி, 

நற்காற்றைப்பரப்பித்துற்காற்றைவி 

. லக்குதறெகுத்திரம், 
Ven'tral, a. உதரத்துக்குறிய. 
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மேகவிரணம், | Ven'tri-cle, s. இரைப்பை. 
of the heart, இரத்தாசயம். 

விசம், வ 
யிற்றினாற்பேசுகை. 

Ven-tril'o-quist, s. உதரபாவதிதன், 
Ven'ture, 5. தணிவு, துணிகரம், ஓர்மம். 
Ven'ture, v. a. துணிதல், ஓஒர்மித்தல்.. 

to speak, தணிந்துபேசுதல், gills 
அப்பேசுசல். 

Ven'tur-er, 8. துணிகரன், ஒர்மக்காரன். 
Ven'tur-ous, மித். ரன, ஒர்மமு 

ம ப் ம் 
Ven'tur-some, ள்ள,தஅணிகரமான. 
Ven'tur-ous-ly, “ae அணிகரமாய் 
Ven'ture-some-ly, ் $ ஒர்மமாய், 
Ven'tur-ous-ness, 8. தஅணிகரமுடை 

மை, ஓர்மமுடைமை. 
Venus, 5. வெள்ளி, சுக்கின். 

a goddess, இரதி, மோகினி. 
Ve-ra'cious, a. மெய்யான, உண்மை 

யான, சத்நியமுளிள. 
Ve-rac'i-ty, s. மெய்மை, உண்மை, சத் 

தியம், விரதம், நிதானம். 
Ve-ran'da, 8s. சாய்ப்பு, தாழ்வாரம், ஒது 

க்கு, சாலை. 

inner, உட்சாலை, 
raised, Aண்ணை, அலிந்தம், வேதி 
கை. 

Verb, s. வினைச்சொல். 
active or transitive, Smal er, செய 
ப்படுபெருளுடைவினை. 
active but intransitive, Ima) teres 
ன்வினை. 
auxiliary, தணைவினை, உதவிவினை. 
defective, குறைவினை, 
neuter or intransitive, செயப்படு 
பொருளிலாவினை, தன்வினை. 
passive, செயப்பாட்டுவினை. 
principal, முதல்வினை. 
regular, ஒழுங்கானவினை. 
irregular, ஒழுங்கில்வினை. 

Verb/al, a. வினையாலாய, வினையடியா 
ன, வினைப்பதமான. 
as oral, பேசப்பட்ட, மொழிந்த. 
message, வாய்ச்சொல், வாய்மொழி. 
mistake, செொற்பிழை, சொற்குற்றம், 
வாய்மோசம். 
noun, தொழிற்பெயர், வினைப்பெயர். 

Verb-al'i-ty, s. சொற்பொருள். 
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Verb’‘al-ize, v. a. வினைப்படுத்தல். 
Verb’al-ly, adv. வரய்மொழியாய், சொ 

ன்னசொல்லாய். 
Ver-ba'tim, ad. சொற்சொல்லாய்,சொ 

ல்லுக்குச்சொல்லாய், 
Ver-ber-a'tion,s. 919, அடிக்கை,தாக்கு. 
Verb'i-age, s. சொற்சொரிவு, சொற் 

பொழிவு, புனருத்தி. 
Ver-bose’, a. சொல்மிகுந்த, சொல்விரி 

வான, சொற்சொரிவான. 

Ver-bose'ness, . 7 சொற்பொழிவுடை 
Ver-bos'i-ty, sf GOLD. 
Ver'dan-cy, s. பசுமை, செழுமை. 
Ver'dant, a. பசுமையான, அரிதமான, 

இலைத்த, தழைத்த, செழித்த. 
Verdict, s. தீர்ப்பு, தீர்மானம், ஈவெர் 

தீர்வை, மத்தியட் சதர்ப்பு. 
Ver'di-gris, s. களிம்பு, காளிதம், அருசு. 

to form as, களிம்புபிடித்தல், களிம் 
Yas, செளிம்புபிடித்தல். 

Verd'ure, s. பசுமை, பச்சை, அரிதம், 
செழுமை, தழைப்பு, செழிப்பு. 

Verd'ur-ous, 4. பசமையான, செழிப் 
பான, பச்செனவான. 

Ver'e-cund, 4. கூச்சமுள்ள. 
Ver-e-cund'i-ty, s. கூச்சம், நாணம். 
Verge, 8. ஓரம், கரை, எல்லை, அருகு, 

அந்தம், திரம், விளிம்பு. 
as rod, கோல், தண்டம். 

Verge, v.n. சாய்தல், சரிதல், அணுகுத 
ல், ட்டதெல். 

Verg’er,s.aஅவசங்கொண்டுபோவோன். 
Verg'ing, a. சரய்வான, சரிவான, ட் 

டுகிற, அணுகுறெ, சமிீபிக்கிற, 
Ver'i-fi-a-ble, a. ரூபிக்கத்தக்க. 
Ver-i-fi-ca'tion, s. உண்மைப்படுத்து 

கை, ஒப்பனைபண்ணுகை, நிச்சயப் 
படுத்துகை, மெய்யென்றுரூ பிக்கை. 

Ver'i-fi-er, 8. மெய்யென்றுரூபிப்போ 

ன், உறுதிப்படுத்தவோன். 
Ver'i-fy, 0. a. மெய்ப்படுத்துதல், நிசப் 

படுத்துதல், உரூபித்தல். 
 Verii-ly, adv. மெய்யாய், நிசமாய், ௨ 

ண்மையாய், சத்தியமாய். 
Ver-i-sim'i-lar, 4. உண்மையாகத்தோற் 
mao, நிச்சயத்தோற்றமான. 

 Ver-i-si-mil’i-tude, 5. உண்மைக்காட் சி, 

Ver'i-ta-ble, a. srரரியத்துக்கொத்த. 
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Ver'i-ty, s. மெய், உண்மை, நிசம், நிச் 
சயம், சத்தியம். 

Ver'més, s. (pl. ) Aருமிகள், புழுக்கள். 
Ver-mic’u-lar, a. Qருமிக்குரிய, புழுப் 

போன்ற, டெமுள்ள. 
Ver-mic’u-late, v. a. உட்புறத்திற்சித்தி 

ரித்தல். 
Ver-mic’u-lous, a. Sருமிநிறைந்த, ரு 

மிபோன்ற, பொட்டிள்ள. 
Verm/i-form, a. இருமிவடிவுள்ள, புழு 

ப்போனற, டெவடிவுள்ள. 
Ver-mil'ion, 8. சாதிலிங்கம். 
Vermin, s. பயிரழிக்குமணில், எலிபுழு 

முதலியவைகள். 

Verm'in-ate, v. n. துமியைப்பிறப்பித் 
தல், புழுவுண்டாதல். 

Verm’in-ous, இருமியைப் பிறப் 
Ver-mip'a-rous, ~” பிக்றை. 
Ver-miv'o-rous, a. ருமியைப்பட்டிக் 

திற, ட்பட்சணமுள்ள. 

Ver-nac'u-lar, a. தான்பிறந்தவூரிலுள் 
or, சுதேச, செனனவூரிலள்ள. 

Ver-nac’u-lar-ism, s. சதேசபாஷைப் 

போங்கு, செனனபாஷைப்போங்கு. 

Ver'nal, a. வசந்தகாலத்தைச்சேர்ந்த. 

youthful, யெளவன, வாலிப. 

equinox, மேடாயனம், உத்தராயன 

மார்க்கம். 
Ver'nant, a. செழிக்றெ, தழைக்கிற, 

வசந்சகாலத்திற்குரிய. 
Vers'a-tile, a. இலகுவாய்த்திரும்புறெ, 

எடபெடத்தக்க, மாறுகிற, அலைநிற. 
Vers'a-tile-ness, மாறுந்தன்மை,வே 
Vers-a-til’i-ty, த் வி 

காரப்படுந்தன்மை. 
Verse, 8. பாட்டு, கவி, அக்கு. 

of a chapter, வசனம், வாக்கியம், ௪ 
லோகம். 
of poetry, sவி, பாட்டு, இரந்தம், ௪ 
ரணம், கலை, கவிதை. 

Vers'ed, a. தேறின, பயின்ற, கற்ற, தெ 
Nes, அப்பியாசப்பட்ட. 

Vers'ed sine, s. உத்தரச்சா, உற்திரமச் 
சா. 

Ver-si-fi-ca’tion, s. செய்யுளாக்குகை, 
யாத்சல், புலமை, கவிமாலை. 

Vers'i-fi-er, s. புலவன்; பாத்தொடுப்ப 
வன், கவிஞன், பாடவொன். 

N 4. 
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Vers'i-fy, ». a. செய்யுட்செய்தல், பாடு 
தல், செய்யுளாக்கல். 

Version, 8. மொழிபெயர்ப்பு, பாஷ் 
தரமாக்கப்பட்டது. 

Versus, prep. எதிராய், மாறாய். 
Vert'e-bra, 2 முள்ளெலும்பு; முள் 
Vert e-bre, ot ‘ ளெலும்புப் பொருத்து, 

் முதுகெலும்பு, வீணாதண்டி, 
Vert'e-bral, a மள்ளெலும்புக்குரிய, 

முள்ளெலும்புப்பொருத்துக்குரிய. 
Vertex, 35 உச்சந்தலை, Freeh. 

of a hill, கொடுமுடி, 2 FR. 
in astronomy, நத்தம், உச்சம். 

Vert'i-cal, a. மேலுச்சமான, உச்சியலு 

ள்ள, உச்சியொான. 
Vert'i-cal-ly, adv. உச்சமாய், 
Vert'i-cal-ness, s. உச்சநிலை, 
Ver-tic'il-late, a. சருட்பூவுள்ள. 

Ver-tic'i-ty, 8. சுற்றுஞுசத்து. 
Ver-tig'in-ous, a. சற்றுறெ, உருளுறை. 

as giddy, இறுதியான. 
Ver-tig'in-ous-ness, s. GQoGmuy, = 

மற், மயக்கடி. 
Vert'i-go, 8. SFE HA, தலைச்சுற்று, 

தலைக்கறுடிறுப்பு, தலையுலாஞ்சுகை. 
Very, a. நிச்சய, உறுதியான. 
Very, adv. மிகவும், மெத்த, அதிகமாய், 

மிக, விசேஷமாய். 
last, ஈறுகடையான, கடையாரந்தர 

மான, FUP ES, கடையான. 
Ves'i-cate, v. a. கொப்புளங்கட் டச்செ 

ய்தல், தொப்பாரங்கட்டுதல், 

Ves-i-ca/tion, s. கொப்புளங்கொள்ளச் 
செய்கை, தொப்பாரமாக்குகை. 

Ves'i-ca-to-ry, 8. கொப்புளங்கொள்ள 
ச்செய்யுமருந்து. 

Ves'i-cle, s. கொப்புளம், தொப்பாரம். 

Ve-sic’u-lar, 4 AT ட 

Ve-sic'u-lous,  § ருவுள்ள. 
Ves'per, 8. vாலைவெள்ளி., 

Ves'pers, 8. (pl.). சர்திமாலைப்பிரார்த் 
தனை, சந்தியிற்தேவணக்கம், 

Ves'per-tine, a. மvாலைகாலத்துக்குறிய, 

Ves'sel, 5. கொள்கலம், பாத்திரம், இய 
ற்று, தாலம், பாண்டம், 
as kettle or boiler, sk ரரம், கொப் 
பரை, பானை, Mit, குண்டான. 
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for eating, &., உண்கலம், தாலம், 
வட்டில், க்கல் 
as a cask, &௦., பீப்பா, பேழை, 
as ship, ல் படவு, தோணி, ம 
ரக்கலம், நாவாய். 
as tube, தொளைக்கருவி, குழல். 

Ves'sic-non, 8. குதிரைக்காற்கழலை. 
Vest, 2 தா் ஆடை, ௨ 
Vest'ment, § ப்பு, புமைவை, கவச 

wb, சொக்காய். (Eng. ) 
Vest, v. a. தரித்தல், கொடுத்தல், ஏற்ப 

டுத்துதல், உடுத்துதல், அணிதல். 
to be vested with, தரித்தல், தரிப்பிக் 
கப்படுதெல், ஏற்படுதல். 

Ves'ta, 8. ஒர்கிரகம், 
Vest'al, s. சட்கன்னிகளிலொருத்தி, 
Vestal, a..455, கற்புள்ள, கன்னிமை 

யுள்ள, குமருள்ள. 
Ves'ti-bule, s. sevanea, தோரணவா 

யில், வீட்டின்முன்னறை. 
Ves'tige, 8. e109, அடையாளம், ௮ 

டிச்சுவடு, குறிப்பு. 
Vest'ment, s. வத்திரம், உடை. 
Vestry, s. கோவிலுக்கடுத்ததுறை, சகோ 

விவினந்தரங்கமாடம். 
Vest'ure, 8. உடை, உடுப்பு, அடை, 
புடைவை, உத்தரீகம், அங்கி, குப் 
பாயம், மேற்போர்வை. 

Vetch, s. கெற்றுள்ளமரம். 
Vetch’y, a. நெற்றுள்ளமரத்தைச்சார்ந்த. 
Vet'er-an, 8. லீரன், குரன், திண்ணிய 

ன், படையாளன், கைவந்தவன், தே 
றந்றங்கொண்டவன். 

Vet’er-an, a. வீரமுள்ள, பழக்கமுள்ள, 
பயிற்சியுள்ள. 

Vet-er-i-na'ri-an, s. விலங்கினோய்வை 
த்தியன், கோமாரிவைத்தியன். 

Vet'er-i-na-ry, a. விலங்கினோயாற்றற் 
குரிய, பசுவைத்தியநூலுக்குரிய. 

Vé'to, 8. தடை, மறிப்பு, எதிர்மறுப்பு. 
Veto, ». a. எதிர்மறுத்தல், இல்லையெ 

னல், தடுத்தல். 
Vex, ». a. அலைக்கழித்தல், இலேசப்ப 

டுத்தல், அலட்டுதெல், வருத்தப்படுத்த 
ல், உலைவுபண்ணுதல், வாதித்தல், ௨ 
மற்றுதல், தொல்லைப்படுத்தல்., 
to be vexed, உழலல், உலைதல், அலை 
க்கழிதல். 
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Vex-a'tion, 8. அலைக்கழிவு, அலைச்சல், 
உலைச்சல், தொந்தரை, இன்னல், 
தொல்லை, அலைவு. 

Vex-a'tious, a. அலைக்கழிவுள்ள, அலை 
ச்சலுள்ள, உலைவுள்ள. 

Vex-a'tious-ly, adv. தொர்தரையாய், ௮ 
லைக்கழிவாய், தொல்லையாய். 

Vex-a'tious-ness, s. தொந்தரை, தொல் 
லை, அலைக்கழிவு, சிக்கு. 

Vex’er, s. தொந்தரைகாரன், கோபமூ 
ட்டுவோன், தொல்லைக்காரன். 

Vex'ing-ly, adv. தொந்தரையாய். 
Vi'al, s. (see Phial.) குப்பி, GAG, F 

சா, எண்ணம். 
for incense, sபமுட்டி, கூபக்கல 

சம்; தூபச்கிண்ணம். 
Viand, s. சமைப்பனவு, போசனபதா 

ர்த்தம், சமைத்தவுண।ா. 
Vibrate, v. ௩. ஆடுதல், அசைதல், கம் 

பித்தல், சலனப்படுதல். 

Vi'bra-ting, 9 oa 
Vi'bra-tive, ௦. (அசை <: ha 
Vi-bra'tion, 8. அசைவு, ஆட்டம், கம்ப 

னம், கம்பம், சலனம். 
of the pulse, si Qயோட்டம். 
of one’s walk, cmt வீச்சு. 

Vi'bra-to-ry, a. ஏசைவுள்ள. 
Vic'ar, s. பதிலாள், பிரதிமன், பிரதிபா 

லனன்; பிரதிகுரு. 
Vic’ar-age, s. பிரநிபொலகனுடையகோ 

வில்வருமானம். 
Vi-ca/ri-al, a. பிரதிபாலகனுக்குரிய, 

Vi-ca'ri-ate, s. பிரதிகுருத்துவம், 
Vi-ca'ri-ous, a. பதிலான, ஈடான. 
Vi-ca'ri-ous-ly, udv. பதிலாய், பிரதியர 

ய்; ஈடாய், பிரதிநிதியாய். 
Vice, 8. பாவம், பொல்லாங்கு; தீமை, 

அதருமம்; அற்குணம், கேடு, அன்மா 
ர்க்கம், அமார்க்கம். 
of iron, (see Vise.) க்க 
as trick, கள்ளம், புரளி , தீந்திரம், ௧ 
படம், வஞ்சம், பட்டிமை. 
used as deputy, பதிலாள்; இரண்டா 
வதானவன், பிரதியாள். 

Vice-ad'mi-ral, s. யுத்தகப்பலின்உபத 

ளகத்தன். 

Vice-chin'cel-lor, 3: sல்gூரியின் பிரதி 4. 

கத்தன்; உபகழகாதிபன். 
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Vice-con'sul, s. அனுப்பப்பட்டபிரதி 
தரை, அனுப்பப்பட்ட உப அரசன். 

Vice-ge'rent, 8. பிரதிதுரை, யிரதிபா 
லனன், பதிலாள். 

Vice-gé'rent, a. பிரதிபாலனமுள்ள. 
Vice'roy, s. தேசாதிபதி, 
Vice-roy'al-ty, 2 F 
Vices 5. சேசாதிபத்தியம். 

Vice ver'sa, adv. அடமறிமாற்றாய், எ 
திர்முகமாயும், wrap wb. 

Vic'in-age, 2 அயல், அருகு; அண் 
Vi-cin’i-ty, க புறம், சமீபம். 
Vi'cious, a. கேடான, துட்ட; புரளி 

யான, பொல்லாங்குள்ள. 
life, தன்மார்க்கம், அன்னடை. 

Vi cious-ly, adv. தன்மார்க்கமாய், தீ 

மையாய்; பெல்லாங்காய், 
Vi cious-ness, § 5. பொல்லாங்கு; புரளி, 
அன்னடை, Pel apitt nies 

Vi-cis'si-tude, 8. அலைவு, FO, Cus 
ம், மாறுபாடு திரிவு) விகாரம். 

Vi-cis-si-tu’di-na-ry, a. மாறுகிற, AN 

ற, பேதப்படுநிற, விகாரப்படுகிற. 

Victim, s. பவி, இரத்தப்பலி. 
as prey, இரை, பட்சணம். 

Vie'tor, s. வெற்தியடைந்தவன், செய 
லன், வெற்றியாளன். 

Vic-to'ri-ous, a. வெற்றிகொண்ட; வெ 

'ற்றியுள்ள,. சயமுள்ள. 
Vic-to! ri-ous-ly, adv. வெற்றியாய்,.வி 

சயமாய், சயமாய். 
Vic=t0'ri-ous-ness, 8. வெற்றியுடைமை, 

சயமுடைமை, விறலுடைமை. 

Vic'to-ry, s. வெற்றி, விசயம், சயம், 

செலிப்பு, செயிப்பு. 

Vict'ual, v.a. போசனங்கொடுத்தல்; தீ 

ன்பண்டங்கொடுத்தல். 

Vict'ual-er, s. பேோசனசாமான்களைச் 

சேகரித்துலைப்பவன். 

Vict'uals, s. சாப்பாட, போசனம்; ஆ 

காரம், அசனம், இரஸ்து, புசிகரணம். 

Vie, v. n. வரதாடுதல், வாதுசெய்தல், er 

திர்தல், எதிரிடைக ட்தெல், பொருத 

ல், போராடுதல், மலைதல். 

Vi et ar'mis, adv. பலபந்தமாய், பலாற் 

காரமாய், வலுபந்தமாய். 

View, s. காட்சி, தோற்றம், பார்வை. 



VIL 

as intention, நொச்சம், முகாந்திரம், 

அபிப்பிராயம், உட்கருத்து. 
as landscape, தேசக்காட்சி, நிலத் 
தோற்றம், வெளிக்காட்9ி, 
as opinion, கருத்து, நினைப்பு, எண் 
ணம், உத்தேசம், மதிப்பு. 
as prospect, வருங்கருமத்தினதுகாட் 

» எண்ணம், காட், Conse. 
View, v.a. நோக்குதல், பார்த்தல், கா 

ணுதல், தரிசித்தல்.  % 
to regard, கருதுதல், எண்ணுதல், ம 

த்தல்; சிந்தித்தல். 
in the aggregate, தொகுத்துப்பார்த்த 
ல், குமுக்காய்ப்பார்த்தல். 

View'er, 8. ரொக்குவோன், விசாரிப் 
போன், பார்ப்போன், ஆராய்ச், 

View'less, 4. srட்சியில்லாத, தோற்றமி 
ல்லாத, அதரிசனமான. 

Vig'il, s. சrமக்காவல், கண்விழிப்பு. 
religious, இளவாராதனை. 
as fast, நொன்பு, விரதம். 

Vig'i-lance, s. விழிப்பு, தூக்கமின்மை, 
சாவதானம், சாக்கிரதை. 

Vig'i-lant, a. விழிப்பான, எண்ணத் 
தோடிருக்றெ, சாவதானமுள்ள. 
to be vigilant, கரத்தல், விழித்திருக் 
குதல், சாவதானமாயிருத்தல். 

Vig i-lant-ly, adv. விழிப்பாய், சாவதா 
னமாய், எச்சரிக்கையாய். 

Vig-nette’, 8. இத்திரப்பிரதிமைகள். 
Vig'or, ஆண்மை, வீரம், 
Vig’ or-ous-ness, nie திடம், 

தைரியம், திராணி, பலம், பெலன், 

சத்துவம், சத்து, சத்தி, 
Vig'or-ous, a. ஆண்மையுள்ள, வீரமுள் 

ar, பலமுள்ள, தைரியமுள்ள. 
Vig’ or-ous-ly, adv. தைரியமாய், பலமா 

ய், ஆண்மையாய். 
Vile, a. பாழான, கேடுள்ள, திமையா 

ன, அதர்மமுள்ள, ஈனமான, ஆகாமி 
யமுள்ள, இழிவுள்ள.. 
conduct, கெட்ட டை, அன்னடை. 
fellow, கெட்டவன்; அட்டன், சண் 
டாளன், இழிஞன், ரீசன், கீழ்மகன். 
savages, கெ £டியசண்டாளர், கயவர், 
வேடர், கடியர். 
sinner, படுபோதகன், கொடியபாவி, 
thing, அதர்மம்; நீசம், 
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to be vile, சேடாதல், தீழ்ப்பாதல், 
நீசப்படுதல், ஈனப்படுதல். 

Vile'ly, adv. கேடாய், தங்காய். 
Vile'ness, s பொல்லாங்கு, இழிவு, ஈ 

னம்; கீழ்மை, தழ்ப்பு. 
Vil-i-fi-ca’tion, பழிக்கை , நிந்திக் 

கை, அவமதிக்கை. 
ViFi-fi-er, 8. பழிப்பொன், நிந்திப்போ 

ன், தூஷணிப்போன். 
Vil'i-fy,o.a பழித்தல், குறளைமேசுதல், ப 

Pa wee, தூஷணித்தல், நிந்தித்தல். 
Villa, s. செல்வனுறையுள். | 
Vil’ lag ont, குறிச்சி, சிற்றூர், @ 
Vill, a ர் LLG BOT LD, பூண்டி, 

பாச்கம், பெட்டை. 
Villa-ger, s. இராமியன், கிராமத்தான். 
Villain, s. தட்டன், கண்டகன், சண் 

டாளன், அரோதி, தர்ச்சனன். 
Vil'lain-ous, a. தடi்டத்தனமுள்ள, அ 

ரோகமுள்ள, குறம்புள்ள. 
persons, அட்டர், கருமசண்டாளா, 

கண்டகர், குறும்பர். 
Vil'lain-ous-ly, adv. தட்டத்தனமாய், 

தீழ்மையாய், குறும்பாய். 
Vil'lain-ous-ness, 8. gage 1. 
Vil'lain-y, s. CIN, பாதகம், ஆகாமி 

யம், மகாதிமை, கொடுமை. 
Vil/lous, a. உரோமமுள்ள , கேசமுள்ள. 
Vi-min'e-ous, a. Aறுதடிகளாற்பின்ன 

ப்பட்ட, வளாராற்பின்னப்பட்ட. 
Vi-na'ceous, a. முக்தரிகைரசநிறமுள் 

ள், Drier சச்ற்றன்ன்! 
Vin'ci-ble, a. வெல்லப்படக்கூடிய, 

வெல்லக்கூடிய, சயிக்கக்கூடிய. 
Vin'ci-ble-ness, 2 ‘ வெல்லப்படக்கூ 
Vin-ci-bil’i-ty, டியதன்மை, சோ 

ல்வியடையத்தக்கதன்மை. 
Vin'di-cate, v. a. சரியென்றுகாட்டுதல், 

நியாய்மென் ற சாகுற பரிக்துபே 

சுதல், நியாயமெடுத்துரைத்தல். 
to revenge, பழிவாங்குதல். 

Vin-di-ca'tion, s. நியாயமெடுத்துக்காட் 
டுகை, பரிந்துபேசுகை. 

Vin’di-ca-tor, 8. நியாயதுரந்தரன், நியா 

யமெடுத்துக்காட்டுநறவன்; பரிந்து: 
பேசுவோன். . 

Vin’di-ca-to-ry, a. sதியென்றுகாட்டக் | 

் கூடிய, தருமமென்றுரைக்கத்தக்க. 
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Vin-dic'tive, a. பழிவாங்குதிற, பழிசா 
திக்கிற, சலஞ்சாதிக்கிற, 

Vin-die'tive-ly, adv. சலகூசாதிப்பாய், 

பழிசாதிக்றெதாய். 
Vin-die'tivesness, s. பழிவாங்குதிற்கு 
ணம், வைராக்கியம், சலஞ்சாதிப்பு. 

Vine, s. இராட்சக்கொடி, முந்திரிகை 
க்கொடி, மதுரசவல்லி. 
dresser, இன’ணைநறுக்குவோன். 
a frame for, யக்தல், பந்தர். 

Vin'e-gar, 8. emp. 
Vin'er, s. தரொட்சத்தோட்டக்காரன். 
Vine’yard, s. தராட்சத்தோட்டம், மும் 

திரிகைத்தோட்டம். 
Vi'nous, a. தராட்சம்போன்ற. 

liquor, தராட்சரசம், மதுரசபானம். 
Vint'age, s. Sரொட்சப்பழப்போகம். 
Vint'a-ger,s.முக்திரிகைப்பழமறுப்போ 

ன், திராட்சப்பழஞ்சேர்ப்போன். 
Vint'ner, s. Arராட்சரசம்விற்போன். 
Vint'ry, 8. இரொட்சரசக்கடை. 
Viny, a. Sorc சச்செடிகிறைந்த, பட 
iene Jones. 

Viol, 5. லீணையாழ்முதலியநரம்புக்கரு 
வி, குயிலுவக்கருவி. 
base, மந்தநாதவிணை. 
tenor, உச்சநாதவிணை, 
head of, யாழ்த்தலை, யராழின்கொண் 
டை. 

screw of, முறுக்காணி, மாடகம். 
string of catgut, தந்திரி, நரம்பு, 
string of wire, கம்பி, நரம்பு. 

Vi'o-la-ble, a. மிறக்கூடிய. 
Vi'o-late, v. a. குலைத்தல், மீறுதல், மறு 

தீதல், HHSOIDESO. . 
an oath, கடத்தல், மறுத்தல். 
female chastity, கற்பழித்தல். 

Vi-0-la'tion, 8. குலைப்யு, பங்கம், கடப் 
பு, மீறுகை, மறுப்பு, அதிக்கிரமம். 
of chastity, sற்பழிவு, அவசாரம். 

Vi'o-la-tor, s. குற்றவாளி, அரோகி, மி 
றுவோன், நேரஸ்தன், அதிக்கிரயி, 

Vi'o-lence, s. கொடுமை, அடராமை, ப 
லாற்காரம், பலபந்தம், இட்டேற்றம். 
excessive, பலபந்தம், பலாற்காரம், 
வல்லடி, அட்டத்தனம், இஞவெரந்தி. 

Vi'o-lence, v. a. பலாற்காரம்பண்ணுத 
ல், வல்லடிபண்ணுதல். 
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Vio-lent, a. பலபந்தமுள்ள, சொடிய, 
கடுமையான, அகோரமான, உக்கிர 
மான, இட்டேற்றமுள்ள, 
anger, கடுங்கொபம், உக்கிரம். 
contest, வல்யுத்தம், கடும்போர். 
dispute, கெொடியதருக்கம், வலியதரு 
க்கம், கொடியவாக்குவாதம், கடுந்த 
ருக்கம், விவாதம், வாக்குயுத்தம். 

Vi'o-lent+ly, adv. யலபந்தமாய், பலாற் 
காரமாய், இவெர்தியாய். 

Vi-o-lin’, s. (see Viol.) eணை, யாழ். 
Vi'o-list, s. யாழ்ப்பாடி, யாணன். 
Viper, s. விரியன்பாம்பு. 
Vi-ra'go, 8. ஆண்மாரி, 

as termagant, சண்டைக்காரி. 
Virgin, s. sன்னி, குமரி. 

sixteen years old, 2.5). 
Vir'gin, கன்னிக்கடுத்த, களங்க 
Vir'gin-al, a. மற்ற,துப்பான, கன்னி 

யழியாத, குமரான. 
Vir-gin'i-ty, 8. கன்னிமை, கன்னித்து 

வம், குமர்த்தனம். 
as applied to males, JQrwசzரியம். 

Vir'go, 8. கன்னியிராசரி. 
Vi-rid'i-ty, 8. பசுமை, சாமளம. 
Vi'rile, a. ஆண்மையுள்ள, வீரமுள்ள. 

age, யெளவனகாலம்; இளம்பருவம். 
Vi-ril'i-ty, s + ஆண்மை, புருடத்துவம், 

வீரியம், திடம், ஒர்மம். 
Vir'tu-al, a. காரிய த்தியுள்ள. 
Vir-tu-al’i-ty, s. கர்த்ததத்துவம். 

Vir'tu-al- “ly, adv. காரியதித்தியாய், உண் 
மையாய், மெய்யாய், உறதியாய். 

Vir'tue, s. பலம், உச்சாகம், roy ae 

யதார்த்தம், ஆசாரம், €Higsw, மேன் 
மை, புனிதம், சத்தம். 
domestic, இல்லறம், இல்லொழுங்கு, 
திரகவாசாரம், கிரகஸ்தம். 
female, கற்பு, கற்புடைமை. 
of medicine, சயம், சத்தி, சத்து, பெ 
லன், சாரம். 
as essence, சத்து, சாரம், BD, பலம். 
as a quality, sஈற்குணம், சற்குணம். 

Vir'tu-ous, a. சற்குணமுள்ள, ரேருள் 
ள, நன்னடையுள்ள, சுசிர்தமுள்ள, 
சன்மார்க்கமுள்ள, கற்புள்ள. 

motives, தருமக்கருத்து; 1 ide த 
ருமசிர்தை, ப் 
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person, சற்குணன், சதிர்தகுணன். 
the virtuous, ஒழுக்கமுடையவர், 
யோக்கியர், மெய்ப்பத்தர். 

Vir'tu-ous-ly, adv. ஒழுக்கமாய், சன் 
மார்க்கமாய், பத்திமையாய். 

Vir'tu-ous-ness, 8. ஒழுக்கம், சனமார்க் 
கம், கற்புடைமை, ஆசாரம். 

Vir'u-lence, உச்ரெம், கொடுமை, 
Vir'u-len-cy, si SN sh பரத 

கம், குரோதம். 
Vir'u-lent, a. கொடிய, துட்ட, பொல் 

லாத, திமையுள்ள. 
Vir'u-lent-ly, «dv. திமையாய், பொல் 

லாங்சாய், சகொமிமையாய். 
Virus, 8. தெொற்றுரீர், வைகுரிப்பால், 

£ீ, Fy. 
Vis'age, 8. (sey, முகம், Hao 

சணம். 
Vis'a-ged, a. முகரூபுள்ள. 
Vis'ce-ra,s.(pl. )க டீல் முதலியவைகள். 
Vis'ce-ral, a. கடல்முதலியவைகளுக் 

குரிய, உதராசயத்துக்குரிய. 
Vis'cer-ate, v.4. கGுடல்முதலியவைக 

ள்ப்புறம்பாக்கல். 
Vis'cid, பிசுபிசுப்பான, பிசின் 

Vis'cous, “" ¢ போன்ற, பசையான, ஓ 
ட்கிற, பற்றுதிற, 

Vis-cid’i-ty, 
பசைத்தன்மை, ஒட் 

Vis-cos'i-t ama 
Ys டுந்தனமை. 

8. 
Vis'cous-ness, 
Vis'count, s. ஊரதிகாரி. 

Vis'count-ess,s. ஊரதிகாரியின் மனைவி, 
Vise, 8. பிடித்திராவி, இடுக்கி, 
Vish'nu, 8. விட்டுணு, மாயன். 
Vis-i-bil/i-ty, s. காட்சி, தோற்றம், புல 

ப்பாடு, தரிசனம். 

Vis'i-ble, a. தோற்றமுள்ள, கண்ணுக் 
குத்தெரிநெற, வெளியான. 
heavens, வlிண்ட.லம், ஆகாயம். 

horizon, 9a arern, தொடுவானம், 
அம்பரார்தம், 
object, srட்சப்யொருள்; பிண்டப் 
பொருள், விடயம். 

Vis'i-ble-ness, 8. தொற்றம், 
Vis'i-bly, adv. வெளியாய், காட்சியாய். 
Vis-in-er'tiz, 8. எதிர்த்தாக்கு, 
Vi வத, &. பார்வை, கரட்சி; தரிசன 

ம்; தோற்றம், BOs 
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prophetic, தேவதரிசனம். 
of the night, sara), சொப்பனம். 
the science of, sயனசாத்திரம், திட் 
டிசாத்திரம், நயனவிதி. 

Vi'sion-a-ry, 8. wனோரதன். 
Vi'sion-a-ry, a. எண்ணந்தவறின, வீணா 

ன, வீண்தோற்றமுள்ள, மனோரதிய 
முள்ள, மனோராச்யெ. 
person, வlணெண்ணக்காரன், மனோ 
ரதன், மனோராச்சியன். 

Vis'it, 8. பேரய்ச்சந்திக்கை, போய்க்கா 
ண்கை. 

as inspection, விசாரணை, சோதனை. 
Vis'it, v. a. பேோய்ப்பார்த்தல், போய்ச் 

சந்தித்தல், போய்க்காணுதல். 
a great person, தரிசித்தல். 

Vis'it-a-ble, a. யொய்க்காணக்கூடிய, 
காணப்படக்கூடிய. 

Vis'it-ant, 8. யபொய்ச்சந்திக்கறெவன், 
பொோய்க்கண்டுசம்பாஷிக்கெறவன். 

Vis-it-a'tion, s. போய்ப்பார்க்கை, தரி 
சிக்கை, சந்திக்கை. 
as affliction, உபத்திரவம், அன்பம். 

Vis'it-ing, s. யொய்க்காண்கை. 
Vis'it-or, 8. பேோய்ச்சந்திக்கிறவன். 
Vis'or, 8. soexைவேஷம், தலைக்கோலம், 

பொய்த்தலை, பொய்முடி. 
Vis'or-ed, a. தoைவே ஷம்பூண்ட. 
Vis'ta, 8. சாலைப்பாதை, இருமருங்கு 

விருட்சமுள்ளபாதை. 
Vis'u-al, a. பரர்வைக்கடுத்த, பார்க்கக் 

கூடிய, காட் HESOSS. 
Vital, a. உயிருள்ள, சீவனுள்ள, உயி 

ருக்காதாவான. 

air, பிராணவாயு, வவாயு. 
part, உயிர்கிலையம், உயிர்ிலை. 
principle, உயிர், வன், சத்து, சார 

ம்; சாறு, தத்துவம். 
Vi-tal'i-ty, 8. fவாசயம், உயிர்நிலையம், 

சீவன், உயிர். 
Vi'tal-ly, adv. உயிருக்குரியதாய், உயி 

ர்கொடுக்கிறதாய். 
Vitals, s. (pl. ) உயிர்கிலையம், உயிர்த் 
.. தூனங்கள், சீவஸ்தானங்கள். 
‘Vit'el-la-ry, 8. மஞ்சட்கருவுறை, 
 Vitiate, ». a. அழித்தல், கெடுத்தல், ரெ 
| நிகுலைத்தல்;. சீர்குலைத்தல், பழுதாக். 

“ல. 
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Vi-ti-ation, s. அழிக்கை, பழுதாக்கு 
கை, சீர்கெடுப்பு, வீணாக்குகை, பா 
ழாக்குகை, பாழ்படுத்துகை, 

Vi-ti-os'i-ty, 8. பாழ், ஊழ்ப்பு. 
Vi'tious, a. (see Vicious.) பொல்லாத. 
Vi'tious-ly, adv. (see Viciously.) Qua 

ல்லாப்பாய், குறும்பாய். 
Vit're-ous, 4. sகண்ணாடியைச்சார்ந்த, க 

ண்ணாடிபோன்ற. 
Vit're-ous-ness, 5. sண்ணாடிபோன்மை. 
Vit-ri-fi-ca’tion, s. (see Vitrify.) se 

COO WTE GOS. 

Vit'ri-fy, v. கண்ணாடியாக்குதல், பளிங் 
காக்குதல், பளிங்காதல். 

Vit'ri-ol, s. அத்தம். 

blue, அரிச, மயிற்றுத்தம். 
Vit-ri-ol'ic, a. அரிசுக்குரிய, துரிசா 

லான, அத்தமுள்ள. 

Vi-ti'per-ate, v. a. பழிகூறுதல், பழித் 

SV, பகைசாதித்தல், வைதல், குற்ற 
ஞ்சுமத்துதல், தூஷணித்தல். 

Vi-tu-per-a'tion, 8. பழிப்பு, திட்டு, 
வைவு, தூஷணம். 

Vi-tu'per-a-tive, a குற்றஞு்சுமத்துறெ. 
Vi-va'cious, a. உற்சாகமான, முயற்சி 

யுள்ள, ஊக்கமுள்ள, அடிப்புள்ள. 

Vi-va'cious-ness, Puce உற்சா 
ந 8. : : 

Vi-vac’i-ty, கம், முயற்சி, அ 

ள்ளு, அடிப்பு; தாடாண்மை. 
Viva-ry, 8. சீவபிராணிகளைவைத்துவ 

ளர்க்குங்கூடு, பசுபாலனசாலை. 

Viva vo'ce, adv. வாய்மொழியாய். 
Vivid, a. உயிர்ப்புள்ள, கெதியான, ௨ 

ந்சாகமுள்ள, பிரகாசமான. 
colors, அதிபிரபையுள்ள. 
style, அலங்காரவாசகம், மாட்சிமை 
யானவாசகம், செர்தமிழ். 

Viv'id-ly, adv. உயிர்ப்பாய், பளபளப் 
பாய், மினுமினுப்பாய். | 

Viv'id-ness, . 7 உற்சாகம், உயிர்ப்பு, வி 
த் 8, : 

Vi-vid'i-ty, சிப்பு, பளபளப்பு. 
Vi-vif ic, a. உயிர்ப் பிக்கற, பிரகாசிப்பி 

க்றெ, உய்விக்றெ. 
Vi- vif ‘i-cate, bP t உற்சாகப்படுத்த 
Viv'i-fy, "ல், உயிர்ப்பித்த 

ல், தெளிவித்தல், சறெப்பித்தல், மினு 
க்குதல். 

Vi-vip’a-rous, a. குட்டியனுறெ, 
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animals, Gt. Say GnFa பிராணிக 
ar, தோற்காதுள்ளன. 

Vix'en, 8. கGுதும்பி, தட்டை. 
Vix'en-ly, adv. குறும்பாய், gL ss 

னமாய், மூர்க்கமாய். 
Vizard, s. (see Visor.) பேோலித்தலை, 

பொய்த்தலை. 
Vo'ca-ble, s. வாக்கு, சொல், 
Vo-cab'u-la-ry, 8. அகராதிப்புத்தகம், 

சொற்பொருட்புத்தகம். 
Vo'cal, a. தொனியுள்ள, வாயாற்பிறக் 

றெ, மிடற்றாற்பிறக்றெ. 
music, கண்டக்கருவியாற்பாடுங் கத 
ம், மிடற்றாலெழுமிசை. 

Vo-cal'i-ty, s. sகண்டக்கருவியாற்பாடுர் 
தன்மை, உரைக்குந்தன்மை. 

Vo'cal-ize,v. a. கண்டத்தால்நாதித்தல். 
Vo'cal-ly, adv. sகண்டத்தாற்பிறக்கெறதா 

ய், காவாலிசைக்றெதாய். 
Vo-ca'tion, s. அழைப்பு, விளி. 

as employment, தொழில், வேலை. 
Voe'a-tive, a. விளிக்கற, அமைக்க. 

in grammar, விளிவேற்றுமை, எட் 
டாம்வேற்றுமை, சமபோதனை. 

Vo-cif'er-ate, v. n. உரத்தசத்தமிடுதல். 
Vo-cif-er-a'tion, s. அதசச்தமிடுகை. 
Vo-cif'er-ous, a. உரத்தசத்தமிடுறெ, 
Vogue, s. வழக்கம், வாடிக்கை, பாங்கு, 

நடை, வழங்குகை. 
Voice, 8. குரல், சத்தம். 

heavy, sனத்தகுரல், மந்தசத்தம். 

hoarse, அடைத்தகுரல், கம்மற்குரல். 
loud and harsh, வெடித்தகுரல், உர 
தீதகுரல், அளன்றகுரல். 
pleasant, இனியகுரல். 
strange, வெற்றுக்குரல், 
weak, அனுங்கற்குரல். 

Voic'ed, a. கரலள்ள. 
Void, s. குனியம், இன்மை, அவாந்தர 

ம், பாழ், வெறுமை. 
Void, ». a. விட்டுவிடுதல், குனியப்படு 

தீதல், வெறுமையாக்கல். 
evacuate, கழித்தல், நீக்கல். 
nullify, அழித்தல், குலைத்தல். 

Void, a. பாழான, இல்லாத, வெறுமை 
யான, குனியமான, சத்தில்லாத. 

Void'a-ble, a. விலக்கத்தக்க, நீங்கத்தக் 
க, கழிக்கத்தக்க, 
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Void'ance, 8s. வெறுமையாக்குகை, பா 
ழாக்குகை, LEGS. 

Void'ed, a. 629ar, விலக்க. 
Void'er, s. விலக்குவோன், கழிப்போ 

ன், தவிர்ப்போன். 
Voidness, s. வெறுமை, குனியம். 
Vo'lant, a. பறக்கிற, சுறுசறுப்புள்ள. 

Vola-tile, a. தஅடினமுள்ள, அடியாட் 

டமுள்ள, அள்ளாட் டமான, அரிதமு 
ள்ள, கெதியுள்ள. 
essence, வாசனைவீசு றெ. 
as playful, sகsைப்பான, விளையாட்டு 
க்குணமுள்ள, அள்ளாட்ட முள்ள. 
as flying, பறக்கிற, 
to be volatile, ga த்தல், குடிபோத 
ல், பரமாணுவாதல். 

Vol-a-til’i-ty, 8. ஆவியாய்ப்பேர்தன் 
மை, குடிபோகுந்தன்மை, அள்ளாட் 
டம், துடியாட்டம், கெதி, துரிதம். 

Vol-a-til-i-za'tion, s. ஆலியாய்ப்போக 
ப்பண்ணுகை. 

Vol'a-til-ize, 1. a. ஆலியாய்ப்போகப்ப 
ண்ணுதல். 

Vol-can'ic, a. அக்கினியுள்ள, அக்கினி 
சேர்ந்த, தீயாலாய. 
mountain, அக்கினிமலை, திச்கால்ம 
லை, or &)m io %v. 

Vol’can-ist, 8. அக்கினிமலையைப்பற்றி 
யசாத்திரமறிந்தவன். 

Vol-ca'no, 8. அக்தினிமுதலானவைக 
ளைக்கக்கும்மலை, oS) Owe. 
submarine, வடவானலம், ஊழித்த, 

Vol-i-ta'tion, 8. பறக்குகை. 
Vo-li'tion, s. தீர்மானம், சித்தம், பிரிய 

. ம், மனம், கருத்து, விருப்பம். ' 
Vol'i-tive, a. தீர்மானிக்கிற, சந்திக்க 

ற, விரும்புற, சத்தமுள்ள. 
Volley, s. பலரொருடுறையிற் பியோ 
திக்கும் அம்பு முதலியன. 

Volley, v. a. பலரொருமுறையிலம்புமு 
தலியவைகளைப்பிரயோகிச்தல. 

Vol-u-bil'i-ty, s. உருளத்தக்கதன்மை, 
உருளுந்தன்மை, புரளுந்தன்மை. 
in speech, சாதூரியம், வாசாலம், 
சொற்சொரிவு. 

Vol'u-ble, a. உருளத்தக்க, உருட்டப்ப 

டத்தக்க, கெதியுள்ள, புரளத்தக்க, அ 
ரிதமுள்ள. 
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Vol'u-bly, adv. சழற்சயொய். 
Vol'ume, 8. புத்தகம், புத்தகச்சுருள். 

as compass, பருப்பம், அளவு. 
Vo-lu'min-ous, a. பலசுருளுள்ள, பல 

புத்தகங்கொண்ட.. 
Vo-lu'min-ous-ly, adv. பலசுருளாய், ப 

லபுத்தகமாய், விரிவாய். 
Vo-li'min-ous-ness, 8. விரிவு, பருப்ப 

ம், பலபுத்தகத்திலடங்குந்தன்மை. 
Vol'un-ta-ri-ly, adv. வலிய, மனதாக, 

தானாக, மனதார. 
Vol'un-ta-ri-ness, 8. ASS, சுயாதனம், 

சுயாதனன், இஷ்டம். 
Vol'un-ta-ry, 8. தன்னிட்டக்காரன். 

in music, எழுந்தமானமாய்ப்பாடின 
கதம், வாய்வாழ்த்து. 

Vol'un-ta-ry, 4. இட்ட முள்ள, சுயாதி 
ன, மனேச்சாகமான, தன்னிட்டமா 
ன, உற்சாகமுள்ள, சுயேச்ச. 

Vol-un-teer’, s. சம்பளமின்றிச்சேவிப் 
போன், தன்னிட்டமானசேவகன். 

Vol-un-teer’, v. n. சம்பள மில்லாமல்வே 

லைபழகுதல்,இடுவேற்றுவேலைகாரன். 
Vo-lup’tu-a-ry, 8. srமி, காமவிகாரன், 

பெருந்தீனிக்காரன். 
Vo-lup’tu-ous, a. sகrாமவிகாரமுள்ள, இ 

லவு8க, காமாதுர. 
Vo-lup'tu-ous-ly, adv. செல்விக்கையா 

ய், சம்பூரணமாய். 
Vo-lup'tu-ous-ness, 8. பெருந்தன், கா 

மாதும், இலெளகொனுபோகம்.. 
Vol-u-ta'tion, 8. பிரதட்சணம்வருகை. 
Vomit, 8. சத்தி, கக்கல், வாந்தி, உற்கா 

ரம், ஓக்காளம். 
Vomit, v. a. சத்தியெடுத்தல், வார்தித் 

தல்; கக்குதல், உமிழ்தல். 
inclination to, உவ।ட்டு, உற்காரம், 
ஓக்காளம், வமனம். 

Vomit-ing, 7} சத்திக்கை, கக்குகை, 
Vo-mi'tion, ieee, வமனம். 
Vom'i-tive, a. வரந்திக்கிற, சத்திக்கப்ப 

ண்ணுநிற, 2 ait. OS) m. 
Vo-ra'cious, 4. ut. க்கிற, பேருண்டி 

யான, ஆராப்பசியுள்ள. 
Vo-ra'cious-ly, adv. பேருண்டியாய், ஆ 

ரூப்பசியாய், பட்சணமாய். 

Vo-ra'cious-ness, 8. பேருண்டி, பசியா 
ருமை, பசிதணியாமை, பட்சணம். 
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Vo-rag'in-ous, a: குடாக்கடலுள்ள, பி 
ளப்புள்ள, வெடிப்புள்ள. 

Vor'tex, s. Fீர்ச்சுழி, காற்றுச்சுழற்ி, ௬ 

ழல்காற்று; குறாவளி, குறை. 
Vor'ti-cal, a. சழலுறெ, புரளாுறெ, ௨ 

் ருளுறெ, ீழ்மேலாதிற. 
Vo'ta-ress, 8. ஓஒரேவேலைக்கென்றுறிய 

மிக்கப்பட்டவள், சங்கற்பகாரி, 
VO'ta-rist, s. ஒரேவேலைக்கென்றுநியமி 

க்கப்பட்டவன், சங்கற்பகாரன். 

Vo’ tarry, 8. அடியான், பத்தன், தொண் 
டன், தாசன், நைவேதிக்கப்பட்ட 
வன்; ஒப்புவிக்கப்பட்டவன். 

Vo'ta-ry, a. நியமிக்கப்பட்ட, மைவே 
திக்கப்பட்ட, சங்கற்பித்த. 

Vote,.s. ஆலோசனைச்£ ட்டு, சம்மதிச்ச 
ட்டு, நியமச்£ ட்டு, சங்கற்பச்சீட்டு. 

Vote, v. a. £ட்டப்பொட்டுிஏற்படுத்தல், 
Votler,s. சம்மதிச்£ட்ட்போடுவோன், 

சம்மதிச்ச£ட்ப்போடப்பக்குவன், 
கையொப்பமிடப்பிராயமுள்ளவன். 

Votive, a. நைவேதிக்கப்பட்ட, da) 
க்கப்பட்ட, சங்கற்பித்த. 

Vouch, 8. சாட்சி, அத்தாட்ி. 
Vouch, v. சாட்சிக்கழைத்தல், சாட்சி 
* சொல்லுதல், உறுதிப்படுத்தல், பிணை 

நிற்றல், உத்தரவாதப்படுதல். 
Vouch’er, s. சாட்சசொல்லுநிறவன், 

சாட்சிக்காரன், உத்தரவாதி, 
as book, deeds, &c., உறதிச்சட்டு; 
உறுதிப்பத்திரம், சாதனம். 

Vouch-safe’, v. a. அருள்செய்தல்; அ 
னுக்கிரதித்தல், கடாட்சித்தல். 

Vow, 8. நேர்த்திக்கடன், ரேர்கடன், பி 
ரார்த்தனை, நிபந்தனை, பொருத்தனை. 

Vow, vn. கெருதல், நியமித்தல், பிரார் 
த்தித்தல், பொருத்தனைபண்ணுதல். 

Vow'el, s. உயிரெழுத்து, ஆவி, அச்சு, 
உயிர், அகரவரி. 
long, கெட்டியிரெழுத்து. 
short, குற்றுயிரெழுத்து. 

Vow'el-ed, a, உயிரெழுத்துள்ள. 
. Vow’er, 8. நைவேத்தியம்பண்ணுவோ 

ன், நேர்த்திக்கடன்பண்ணுவோன். 
Voy'age, 5. sடlற்பிரயாணம், யாத்திரை. 
Voy'age, v.n. யாத்திரைபேதல். 

Voy'a-ger, 8. கடற் பிரயாணி, யாத்திரை 
் பண்ணுநிறவன். - 
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Vul'gar,s.(pl)sாட்டீரர்கல்லாதவர்கள், 
Vulgar, 4. எளிய, ஒழ்மையான, கெட் 

ட, நாட்பெ்புறவழக்கமான. 
fraction, சாதாரணபின்னம். 
person, தீழ்மகன், ஈனன், நாட்டுப்பு 
றத்தான், நீசன். 
pronunciation, எளிய உச்சிப் 4) 
கொச்சைப்பேச்சு. | 
talk, எளியயபேச்சு, செட்டபேச்சு, 
கொச்சைப்பேச்சு; இடக்கர். 
as common; பொதுவான, சாதாரண 
மான, வழக்கம். 

Vul’gar-ism, நாட்டுப்பாங்கு, Sp 
Vul-gar’i-ty, s. பை எளிமை, இடக் 

Vul’gar-ness, கர், கொச்சை, புன் 
மை, ஈனம், நீசம். 
of manners, எணியபழக்கம், எளிய 
டை, அற்பழக்கம், அன்னடை.,; ET 

ட்டப்பாங்கா; மீசகடை. 
Vul'gar-ly, adv. sரட்டப்பாங்காய், கல் 

லாமையாய், தீழ்மையாய். 
Vul'gate, s. இலத்தன்பாலையாகத்திரு 

ப்பப்பட்டவேதாகமம். 
Vul'ner-a-ble, a. srாயப்படக்கூடிய,சே 

தப்படக்கூடிய. 
Vul'ner-a-ry, 8. srயம்மாற்றுமருந்து, 
Vul'ner-a-ry, 4. srயம்மாற்றத்தக்க, 
Vul'pine; a. ஈரிக்குரிய, தந்தரமுள்ள, 
GH, உபாயமுள்ள. 

Vulture, s. இராசாளி, வலியான். 

Vul'tur-ine, 1 f இராசாளிக்குரிய, வ 

Vul'tur-ous, ° § வியரன்போன்ற, இ 

ரூஞ்சுறெ. 
W. 

Wab'ble, v.n. தளம்புதல், அலம்புதல், 
அலைதல், ஆடுதல், தள்ளாடுதல், 

Wab'bling, a. தளம்புகற, அலைஇறெ, ஆ 
டுதிற, தள்ளாடுதிற, 

Wad, s. அப்பாக்கித்தக்கை, சக்கை. 
Wad'ding, s. சக்கைத்தும்பு, சக்கைவி 

ல்லை, கதம்யைத்தும்பு. 

Wad'dle, v. n. அரக்யெரக்றெடக்குதல், 
அசைர்து£டத்தல். 

Wade, v. n. சனக கக் & 
ர்வழியாய்௩டத்தல். 
through a river, ஆற்றையுருவநடத்த 
ல், ஆற்றைக்கடத்தல், 
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Wafer, 8. காகிதமொட்டுநிறமுத்திரை 
வில்லை, பசைவில்லை, ஓட்டுவில்லை, 
முத்திரைப்பசை, வில்லை. 
sacramental, அப்பமுத்திரை, அடை 
வில்லை, ஆசீர்வாதஅப்பம். 

_as bread or cake, ஏ॥u , அப்பம். 
Waffle, s. தோசை, இலட்டு, 
Wift, 8. மிதவை, நீர்மேல்மிதப்பது. 
Watt, v. a. நீரின்மேல்மிதந்துபோதல், 

பறக்கச்செய்தல். . 
Wafer, s. நீர்மேல்மிதத்துவது, மிதந் 

தசோடச்செய்வது. 
Wag, 5. சழியன், கேவிக்காரன், திரு 

வாலி, சோமாளி. 
Wag, 1.4. அலைத்தல், ஆட்டெல், ௮ 

சைத்தல், அலுக்குதல். 
the head, சல’ையாட்டுதல், தலைதுலுக் 

குதல், சரக்கம்பஞ்செய்தல், 
Wag, v. n. ஆதெல், அலைதல், குலுங்கு 

தல், அலுங்குதல், சுலும்புதல். 
Wage, v.a. பந்தயம்பிடித்தல், சபதங் 

கூறுதல், அணிந்துசெய்தல். 
to begin a war, ஆரம்பித்தல், எதிர்த் 

தல், யுத்தமூட்டதெல். 
Wager, 8. பந்தயம், ஒட்டம், பந்தயப் 

பொருள்; சபதம், 
as pledge, #@, பிணை, 

Wager, ». a. பட்தய்ங்கட்டுதல், சபதம் 
பிடித்தல், ஒட்டம்வைத்தல். 

Wa'ger-er, 5. பந்தயம்பிடிப்போன், ஓஒ 
ட்டம்வைப்போன், ஈலவைப்போன். 

Wages, s. சம்பளம், கூலி. 
daily wages, srாட்கூலி, அற்றைக்கூ 
லி, தினக்கூலி. 
as rewards, பிரதிபலன்கள், 

Wag'ger-y, : a கேலி, சர 
Wag'gish-ness, ‘சம், வக்கணை, ரொ 

ன்னை, கோமாளம். 
Wag’gish, a. கேலியான, ஈளினமுள்ள, 
சேட்டையான, சரசமான. 

றers0॥,கோமாளி,சேட்டைக்காரன். 
Wag’gish-ly, adv. கேலியாய், சரசமாய், 

நளினமாய், ரநொன்னையாய். ' 
Wag'gle, vin. 9169 97469 L550, 

உதறுதல், நொண்டுதல். 
Wag’on, s. sாலுசிற்பண்டி, பண்டி, 

covered, Gலாற்பண்டி. 
Wag'on-age, 8. பண்டிக்கூலி. 
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Wag'on-er, 8. பண்டிக்காரன், தேர்ச்சா 
ரதி, பாகன். 

Waif, 8. உடையவனின்னானென்றறி 
யாதசாமான், உடையவனில்லாச்சா 
மான், அநாதபொருள். 

Wail, s. ஊனை, அழுகை, புலம்பல். 
Wail, ». அழுதல், புலம்புதல், ஊளையி 

டுதல், பிரலாபித்தல். 
Wail'ful, a. பிரலாபமுள்ள, புலம்பு 

ள்ள, அழுகையுள்ள. 
Wailing, 8. புலம்பு, ஒப்பாரி, பிரலா 

பம்; அழுகை, ஒலம். 
Wain, 8. பண்டி, சாமான்பண்டி. 
Wain'age, 3. சrIமான்பண்டிக்கூலி, கூ 

விக்குப்பண்டிபிடிக்கை. 
Wainscot, 8. பரவுபலகை, பத்தாய்ப்ப 

NOS, சுவர்ப்பலகை. 

Wain'scot, v. a. பலகையிடுதல், பத்தா 
யமூட்டுதல். 

Waist, s. இடை, அரை, நடு, அசுப்பு, 

மருங்கு; இடுப்பு. 
band for a child, மேகலை, ௮அரைஞா 
ண், அரைக்கச்சை, கடி, குத்திரம். 

Wiist'cOat, 8. மார்புச்சட்டை. 
Wait, v.n. காத்திருக்குதல்; 

தல், வரவுபார்த்தல். 
to delay, சாமதித்தல், பொறுத்தல். 
to lie in wait, பதிவிருத்தல். 
to stay, பொறுத்தல், தங்குதல், 

றல், தரித்தல், தாமதித்தல். 
on an idol or great person, தொண் 
டுசெய்தல், ஊழியஞ்செய்தல். 
on one, ஏவல்கேட்டல், குற்றேவல் 

செய்தல், உபசரித்தல். 
Waiter, s. sாத்திருப்பவன். 

a8 ௨ servant, தொண்டுசெய்வோன். 
Wait'ing-maid, s. வெள்ளாட்டி, வே 

லைகாரி, ஏவல்செய்வாள். 
Waive, v.a. (see Wave. ) விட்டுவிகெல். 

Wake, 5. உற்சபம், பண்டிகை, விரும் 

அ, பெருநாள், திருவிழா. 
as vigils, இராவிழிப்பு, உறக்கமின் 
மை, நித்திரைவிழிப்பு. 
of a ship, கப்பலோட்டத்திற்குப்பி 
றகேரீரிலுண்டாகும்வழி 

நிற் 

| Wake, ». a. அருட்தெல், விழிக்கச்செ 
ய்தல், எழுப்புதல், அயிலெடுத்தல். 

to animate, உயிர்ப்பித்தல். 
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Wake, v. n. விழித்தல், அருளுதல், அ 
யிலொழிதல். 

Wake'ful, a. விழிப்பான, சாக்ரெதை 
யான, அங்காத, நித்திரையற்ற. 

Wake'ful-ness, s. விழிப்பு, அருட், 
FIEBICOS, முயற்சு, சாவதானம். 

Wak’en, v. a. அருட்டதெல், எழுப்புதல், 

எவுதல், அண்டுதல். 
Wak'en, v.20. அருளுதல், விழித்தல், ஙி 

தீதிரையைவிட்டெழும்புதல். 
Wak’en-er, s. எழுப்புவோன், விழிக்க 

ச்செய்வோன், அருட்டவோன். 
Wak'er, 8. விழித்திருப்போன்;  விழிக் 

. கச்செய்வோன். 
Wak'ing, 5. விழித்திருக்கை, சாக்ரெ 

தசைப்படுத்துகை, சாவதானம். 
Wale, s. தழும்பு, ஏறு. 

of cloth, விளிம்புக்கட்டு, 
on a ship, கப்பற்கபோதம். 

Walk, 5. Gent, கமனம், கதி. 
as course of life, Fவியrடை. 

Walk,». a. sடக்கச்செய்தல், ஈடத்துதல். 
Walk, ». n. ஈடக்குதல், கதித்தல். 

firmly, ஊன்றிநடத்தல். 
fast with long steps, o_o gssa, 
SAF FSV, கவட்டித்துடத்தல். 
for pastime or recreation, உலரவு 
தல், சவாரியாய்ஈடக்குதல், சாரிபோ 
தல், பவனிபோகதல்., 

Walk'er, 8. sடைசாரிக்சாரன், நடை 
காரன், பவனிக்காரன். 

Walk’ing-staff, ஊன்றுகோல், ப 
Walk'ing-stick, * ற்றுக்கோல், ஊற் 

றம், தண்டம், பொல்லு. 
Wall, s. சுவர், மதில், பித்தி, வாரி, ௮ 

லங்கம், புரிசை, அசப்பா. 
Wall, ». a. சுவர்வைத்தல், மதில்கட்டெ 

ல், வேலியடைத்தல். 
Wall'-eye, 8. பூனைக்கண், லக 

ரம், வெண்கண். 
Wall’-eyed, a. பூனைக்கண்ணுள்ள.. 
Wall'-friit, s. சுவர்மெற்படர்கொடிக் 

சாய். 
Wal'let, s. சாமான்பை, அடைப்பை, 

பொதி, பொட்டணம், சம்பளப்பெ 
ட்டி, பொக்கணம். 

Wal'lop, v. n. கொதித்தல். 
Wal'low, v. n. புரருதல், உழலுதல். 
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Wal’low-er, 8. புரகறவன். 
Wal'nut, s. sடக்கரய், கடு, 

Wal'rus, s. கடற்குதிரை, கடல்யானை, 
கடற்பசு. 

Wam'ble, ». உவட்டல், (vulg.) 
Wam’pum, s. சப்பியினாலுண்டாக்கிய 

வோரணி., 
Wan, a. வெளுவெளுத்த, வெளிறின, 

பாண்டுபிடித்த. 
to be wan and bloated, பராண்டுரோ 
கம்பிடித்தல். 

Wand, 5. பற்றுக்கோல், செங்கோல், ௮ 
திகாரக்கோல், வித்தையாட்டுங்கோ 
ல், தூறியக்கோல். 

Wan'der, v.a. உழலல், அலைதல், உலை 

தல், சுற்றுதல், வழிதப்புதல், திரிதல். 
Wan'der-er, s. தேசாந்திரி, ஆறாடி, '௩ா 

போடி., பரதேசி, திரிவோன். 
Wan'der-ing, s. அலைவு, உலைவு, உழற் 

௪, திரிவு, தேசாந்திரம். 
Wane, s. தேய்வு, கலைகுறைகை. 
Wane, v. n. தேய்தல், குறைதல், கலை 

குறைதல், அருகுதல். 
Waning, a. தேய்தின்ற, குறைதின்ற. 

moon, தேய்பிறை, அபரபக்கத்துச்௪ 
ந்திரன். 

Wan'ness, 8. வெளுப்பு, பாண்டுத்தன் 
மை, பழுத்தல்நிறம். 

Wan'nish, a. வெளுவெளுப்புள்ள, பா 
ண்டுபிடித்த, பழுப்புள்ள. 

Want, 8. தேவை, விருப்பம், பிரியம். 
deficiency, Gறைவு, இன்மை, தீரித் 
திரம், தாழ்ச்சி, மிடி. 
destitution, இல்லாமை, தரித்திரம், 
வறுமை, யிடிமை, ஒற்கம். 

Want, v.a. வேண்டியதாயிருக்குதல், 
விரும்புதல், YASS, தேவைப்படுத 

ல், தாகித்தல், அவாவுதல். 
Want, v. n. பொதாமலிருக்குதல், குறை 

யடைதல், தாழ்ச்சிப்பதெல். 
Want'ing, a. குறைதிற, இல்லாதிருக்க 

ற, தேவையான, வேண்டிய. 
to be wanting, எஞ்சுதல், குறைதல். 

Wanton, 8. காமி, காமாதுரன், அட் 
டை, செருக்கன், கெறுவி. 

Wan'ton, v. சரசம்பண்ணுதல், கருவம் 

பண்ணுதல்,  தஅடினம்பண்ணுதல், 
மோகங்கொண்டுிடடதச்சல். 



WAR 

Wan'ton, 4. கெறுவமுள்ள , அட்டாது 
ட்டியான, காமியான, குரூர. 
to be wanton, Qசெருக்குப்பண்ணு 
தல், SHY ST OSH. 

Wan'ton-ly, adv. செருக்காய், காமலீ 
லையாய், இலிலையாய். 

Wan'ton-ness, s. மொகலீலை, மதனலீ 
லை, கிரு, செருக்கு, களிப்பு, விப் 
பிரமம். 

War, 8. யுத்தம்,சண்டை, போர், மதர்ப்பு. 
alarm, ௮றைகூவுகை. 

drum, போர்ப்பறை, இரணபேரிகை. 
order அஞ்சாமை, யுத்தவீரம். 
ship, சண்டைக்கப்பல். 

song, when going to the attack, ஆவ 

லங்கொட்டல், அறைகூவல். 
song of victory, வெற்றிப்பாட்டு, 
கொய்யோக்கற்று, செயமங்களம். 
whoop, சங்கநாதம், ' போர்க்கழைப் 
4, இரணகெம்பீரம், ஆவலம். 

War, v.n. பொருதல்; யுத்தம்பண்ணுத | 
| Warm, a. அனலான, வு வெப்ப ல், சண்டைபண்ணுதல், 

War'ble, v. a. சுருதியெடுத்துப்பாடல், | 
் சுருதிபாடல், கானம்பாடல். 

War'ble, ». n. கூவுதல், பாடல், அசை 

தீதிசைத்தல், அனுக்குதல். 
Warbler, s. பr@Qவொன், இராகம்பா 

டுவோன், தெம்பாடுவது. 
Ward, s. sாவல், மறியல், சிறை, எல் 

லைமானம், தடை. 1 

ofa key, பூட்டினுட்சுருள், திறவு 
கோலிடுஞ்சுருள். | 
as fortress, அருக்கம், சோட்டை. 
as guardianship, விசாரிப்பு, புத்திர 
சுவிகராதிகாரம், பாலனம், பராமரி 
ப்பு, பாதுகாப்பு. ‘ 

Ward, v. a. காக்குதல், விலக்குதல், த 
டுத்தல், பாதுகாத்தல். 

off, எதிரேற்றுதல், காத்தல், ததெதல், 
தவிர்த்தல், விலக்குதல். ' 

Ward'en, 5. கரவற்காரன், பராமரிப்புக் 
காரன், பாதுகாவலன். 

Ward'en-ship; 8. பrாமரிப்பு. 
Ward’er, s. 

ன், கரவலாளன். 
a truncheon, போர்மறிப்பநிகோல். 

Ward'robe, s: கோலஞ்செய்மண்ட பம், 
உடையணியுமண்டயபம்.' 
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Ward'room, 5. கப்பலின் பிரதானவறை. 
Ward'ship, 8. பராமரிப்புத்தத்துவம். 

as pupilage, ‘ பராமரிக்கப்படுநிலை 
மை, இளமை. ; 

Ware, - ஆகத்! பண்டம், தட்ட 
Wares, ‘ட்டு, தீளபாடம், Berry 

சம்பத்து, சாமான. 
earthen, மட்பாண்டம், மட்கலம். 

Warehouse, 8. sar@ Au, பண்டக 
சாலை, Quné@arSO. 

War'fare, 8. போராட்டம், யுத்தம், ௪ 
ண்டை, Cunt, ஆயோதனம். 

Wa'ri-ly, adv. சாவதானமாய், விழிப் 
பாய், யூகமாய், யோசனையாய். 

Wa'ri-ness, s. எச்சரிப்பு, உபாயம், சா 
வதானம், யோசனை. 

| War'like, a. பொர்ச்கருத்துள்ள, யுத்த 

குணமுள்ள, குரக்குணமுள்ள. 
Warn, v. a. காய்ச்சுதல், குகொட்டுதல். 

Warn, 0, 2. காய்தல், வேகங்கொள்ளு 

தல், அனலுதல், BPH SO. 

மான, அழலுள்ள. 
as irritable, வேகமான, வவ்ர்க்மிய 
முள்ள, கோபமுள்ள. 
as zealous, Oeவாதமுள்ள. 

Warm'ing-pan, 8. கணப்புச்சட்டி. 
Warmly, adv. அனலாய், குடாய், வே 

கமாய், விவேகமாய். 
Warm'ness, சூடு, வெப்பம், வெம் 
Warmth, At வள். காய்வு, வேகம், 

காய்மகாரம், எரிச்சல். 
Warn, v. a. எச்சரித்தல், கடிக்துகொள் 

CHEV, பயமுறுத்துதல். 
to give notice, |ன்னறிவித்தல். 

Warner, 8. எச்சரிப்போன், முன்னறி 
விப்போன். 

Warn'ing, 8. எச்சரிக்கை, எச்சரிப்பு, 
உறுதிச்சொல், அச்சுறுத்துகை. 

Warp, s. நெசவுபா. | 
Warp, 1.4. குணக்குதல், சவட்தெல், 

வளைத்தல், வணக்குதல். 
in weaving, பரவோடுதல். 
as pervert judgment, புரட்டுதல், ப 
ட்சபாதங்காட்டதெல், ஒரம்பேசுதல். 
a ship, கப்பலைச்சயிறுகட்டியிழுத்த 
ல், ஈகுதாவைத்திழுத்தல். 

ith envy, எரிச்சலடைதல்.' 
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Warp, v.n. குணங்கல், நெளிதல், வ 
ளைதல், குடங்குதல். 

as a board, கெளிதல், சவளுதல். 
the mind, கோணுதல், குறாவுதல். 

Warrant, s. கட்டளை, தத்துவபத்திரி 
கை, அதிகாரம். 
as bail, பிணை, பொறுப்பு, உத்தரவா 
தம், ஈட, அடைமானம். 

Warrant, v.4. உத்தரவுபண்ணுதல், த 
தீதுவங்கொடுத்தல். 
as insure, பெொறுப்புக்கட்டுதல், உத் 
தரவாதஞ்செய்தல். 

War'rant-a-ble, a. சத்துவம்பெற்ற, நீதி 
யான, உறுதியான. 

War'rant-a-ble-ness, 8. rதியுடைமை, 
உறுதியுடைமை. 

War'rant-a-bly, adv. fீதியாய், உறுதி 
யாய், நிதானமாய். 

War'rant-ed, a. பொறுப்புள்ள, தத்துவ 
ம்பெற்ற, er hn நிசப்பட்ட. 

War-ran-tee!, s, தத்துவம்பெற்றவன். 
War'rant-er, s. உத்தரவாதி, பிணையா 

ளி; பொறுப்பாளி, தத்துவங்கொடுச் 
கிறவன்; ஈடாளி. 

War'ran-ty, 5. தத்துவச்ட்டு, 
Warren, 8. முயல்வளர்க்குமிடம். 
War'ren-er, 8. முயல்வளர்ப்பவன். 

Warrior, s. கரன், போர்வீரன், சேவ 
கன், Dew cower, படையாளன், வ 
யவன், லீரன். 
song or whoop of, சங்கநாதம். 

Wart, s. பாலுண்ணி, காய். 
on a tree, மொக்கு, கணு. 

Wart'y, a. பாலுண்ணியுள்ள, மொக்கு 
ள்ள, பாலுண்ணிபோன்ற,  — 

Wary, a. சாவதானமுள்ள, எச்சரிப்பு 
ள்ள, விழிப்புள்ள. 

Wash, s. அடையல், சதுப்புநிலம். , 
of an oar, அடுப்பு, சட்வெம். 

as lotion, மருத்தெண்ணெய், பூச்செ 
ண்ணெய், இரணமாற்றுந்தைலம், 
as covering, பூச்சு, Same, 

as rice water, கழுநீர். 
Wash, v. a. கழுவுதல், குழித்தல், அல 

ம்புதல், மண்ணுதல். 

a corpse, குழிப்பாட்தெல். 
ashore, அலையொதுக்காதல். 
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away as waves, அலையெடுத்தல், ௮ 
லைசுதல், அலம்புதல். 

clothes, தப்புதல், வெளுத்தல், தோ 
ய்த்தல், சலவைபண்ணுதல், அவைத் 
தல், தாசொவித்தல். 
gold-dust, &c., gf Sse. 
to coat with metal, பூசுதல். 

Wash, v. n. கரைதல், கமுவுணல். 

Wash'-ball, s. சவர்க்காரவுண்டை. 
Wash'bowl, s. ஸ்கானபாத்திரம். 
Washer, s. sமுவுறெவன், வண்ணான்; 

பூச்சுவேலைக்காரன். 
of awheel, weir RAG SHE GW 
ச்சாணிக்குமிடையேயிடுமவளையம். 

Wash’er-man, s. வண்ணான், எகாலி 
யன், ஈரங்கொல்லி. 

woman, வண்ணாத்தி. 
Washing, s. sழுவுகை, தோய்க்கை, ௪ 
லவைபண்ணுகை, முழுகுகை, அல 
ம்புகை, பூசுகை. 

Wash'-pot, 8. புடைவைகமுவும்பாத்தி 
ரம், ஸ்நானபாத்திரம், சால். 

Wash'stand, s.. கமுவும்பாத்திரம்வைக் 
குமிடம், கழுவும்பாத்திரபாதம். 

Wash’-tub; s. வண்ணான்சால், அலம்பு 
ந்தொட்டி, கழுவுதொட்டி. 

Wash'y, a. ஈரலித்த, நனைந்த. 

as weak, மெலிந்த, வலியாத. 
Wasp, s. குளவி, வண்டு, 
Wasp’ish, a. வெடுவெடுப்புள்ள. 

as slender, mawenlw, மெலிந்த. 

Wasp'ish-ly, adv. கோபமாய், மெவிவா 
ய், வெடவெடுப்பாய். 

Wasp’ish-ness, s. கேோரபம், வெடுவெடு 
ப்பு, மூர்க்கம். 

Was’sail, v. n. குடித்துக்களித்தல். 
Waste, s. வீண்செலவு, கேடு, பாழ், 

NEA, அழிம்பு, சேதம். 
land, தரவை, தரிசு, பாழ்நிலம். 
of fruits, &c., சக்கை, கோது. 

as refuse, sகSூசல், கழிகடை. 
Waste, v. a. வணாய்ச்செலவழித்தல், வி 

ருதாவாய்ச்செலவழித்தல். 
property, அழித்தல், கெடுத்தல், போ 
க்குதல், ஈாசப்படுத்தல். 

time, நேரம்போக்குதல், 
to eat away, அரித்தல், கறைபிடித்த 

ல், அருப்பிடித்தல். 



WAT 

by rubbing, தேய்த்தல், உரோஞ்சுதல். 
Waste,v.n. அழிதல், தேய்தல், குறைதல். 

to waste away, கெடுதல், தேய்தல், 

DEEN, குன்றுதல், குறைதல், 
Waste, a. குறைந்த, அழிந்த, பாழான, 

கெட்ட, சீரழிந்த. 
Waste'ful, a. ஆராதூரித்தனமுள்ள, ௮ 

ழிவுள்ள, ஊதாரித்தனமுள்ள. 
Waste’ful-ly, adv. ஆராதூரியாய், வீண் 

செலவாய், ஊதாரித்தனமாய். 
Waste'ful-ness, 8. ஆராதூரித்தனம், வீ 

ண்செலவு, ஊதாரித்தனம். 
Wast'er, 8. அழிப்பாளி, செலவாளி,கா 
Loh, ஊதாரி, ஆராஅுரி. 

Watch, s. ara, காவற்காரர், சாமக்கா 
ரர், முறைகாரர். 
dog, கராவல்நாய். 
house, srவல்மால், சகாவல்விடி. 
lodge, பரண், கழுது, இதண. 

strict, கட்டுக்காவல், அருங்காவல், 

அருஞ்சிறை. 
of the day or night, சாமம். 
as time-piece, s|யரரம், கடிகாகுத் 

திரம், நாழிகைவட்டம். 
Watch, v. a. srாவல்செய்தல், காத்தல், 
fi apa oe, பேணுதல். 

Watch, v.n. விழிப்பாயிருத்தல், காத்தி 

ருத்தல், வரவுபார்த்திருத்தல். 
for, கரத்திருக்குதல், வரவுபார்த்தல். 
in the night, சரமங்காத்தல். 
lurkingly, உட்பெபார்த்தல், ஒளியிரு 

தீதல், பதிவிருத்தல். ' 
closely, அ ட்பமாய்ப்பார்த்தல். 
as to look, உற்றுப்பார்த்தல், கண் 
ணேோட்டமாய்ப்பார்த்தல். 

Watch’ers, 8. staan, காவலாளர். 

Watchful, a. லிழிப்புள்ள, சாக்கிரதை 
யுள்ள, சாவதானமுள்ள, முயற்சியு 
ள்ள, உச்சாகமுள்ள. 

Watch’ful-ly, adv. விழிப்பாய், சாவதா 
னமாய், முயற்சியாய். 

Watch’ful-ness, s. விழிப்பு, சாக்கிரதை, 
சாவதானம், முயற்சி, எச்சரிக்கை. 

Watching, 8. காவல், காப்பு, சாவதா 
னம், விழிப்பு; சாக்கிரதை. 

Watch’-light, s. sகrவல்வெளிச்சம். 
Watchman, s. srவலாள், காவற்காரன், 

சாமக்காரன். 
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watchman’s rattle, புவியுறுமி, இறீச் 
சான். 

Watch'tow-er, 8. 91° 1 12v, சிறாம்பி, 
ஏதண்டை, ஆளொட்டி, பரண், இத 
ணம். 

Watch'word, s. sரவற்குறிப்புச்சொல், 
குழுஉக்குறி, 

Water, s. Gi, சலம், உதகம், புனல், 
வாரி, சலிலம். 
bird, ஈீர்ப்புள். 
bubble, ர்க குமிழி. 
cold or fresh, தண்ணார், குளிர்ந்தரீர், 
£தோதகம், சுத்தசலம். 
hot or warm, Qaéér, சுரீர், உட் 
டன~ோதகம். 
clear, சத்தசலம், தெளிந்தரீர். 
branching, sீர்ப்பிரிவு. 
channel, வாய்க்கால், நீர்க்கால். 
course, நீரோட்டம், நீர்ப்பாய்ச்சல். 
drain for, சலதாரை, மதகு. 

fall, அருவி, ஈீர்வீழ்ச்ி. 
fragrant or perfumed, பன்னீர். 
level, Fீர்மட்டம். 

snake, கீர்ப்பாம்பு. 
pot, தண்ணீர்க்கலசம், கமண்டலம், 
குடம், செம்பு, ஈீர்ச்சால். 
trough, Fீர்த்தொட்டி. 
watering place, Fீர்ப்பந்தல். 

Walter, ». a. நீர்பாய்ச்சுதல், நீர்வார்த்த 
ல், ரீர்காட்கெல். 
a beast, தண்ணீர்காட்டுதல், 
vegetation, தண்ணீரிறைத்தல், நீர்பா 
ய்ச்சுதல், மடைமாறுதல். 
for a thing, வாயூறுதல், இச்ரித்தல். 

Wa'ter-age, s. தொணிக்கூலி. 
Wa'ter-cdl-ors, s. (pl.) Gீர்கலந்தவன் 

னங்கள். 
Wa'ter-en'gine, s. தீண்ணீரிறைக்குஞ் 

குத்திரம், ஈீர்பீர்ச்சுஞ்குத்திரம். 
Wa'ter-er, s. fீர்பாய்ச்சுவோன். 

Wa'ter-fowl, s. Gீர்ப்புள். 
Wa'ter-gage, s. Fீரளக்குஞ்குத்திரம், 
Wa'ter-gri-el, s. கூழ், கஞ்சி 
Wa'ter-ing-place, s. தண்ணீர்ப்பந்தல். 
Wa'ter-ish, a. Fர்போன்ற, ஈரலித்த. 

Wa’ter- line, 8. நீர்மட்டம். 
Wa'ter-man, 38. சமுத்திரவாரி, தோணி 

க்காரன, தியிலன. 
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Wa'ter-mirk, s. sீரெற்றம்வற்றத்தின்கு 

றிப்பு; ஏற்றம்வற்றக்குறிப்பு. 
Wa'ter-mel’on, 8. சக்கரைக்சொம்மட் 

டி, வத்தாக்கு. 
Wa’'ter-mill, s. éரால்இயக்கப்படுமியம் 

திரம், ஈீரியந்திரம். 
Wa'ter-proof, 7 ீர்ச்கொள்ளாத, 
Wa’ter-light, '§சரவாத. 
Wa'ter-spout, s. srரானை, சலத்தம்பம், 

சீமூதம். 
downwards, மெேகொதகம், 
கால். 
upwards, நீருறிஞ்சிவாங்குமேகத்தம் 
பம், உதவச்சிரம் 

Wa'ter-wheel, s. fரரல்இயக்கப்படுஞ்சி 
ல், நீரியந்திரம். 

Wa'ter-work, s. Fீரியந்திரம், சலகுத்தி 
ரம். 

Wa'ter-y, a. sீருள்ள, நீராளமான, நீர்ப் 
பிடிப்புள்ள, ஈரலித்த. 

Wat'tle, s. மிலாறு, கரப்பு. 
ofa sheep, sளகம்பளம். 
of a turkey, cock, &c., அதள், தாடி. 

Wat'tle, v. a. பின்னுதல், தெற்றுதல். 
Waul, v. n. பூனையமுதல். 
Wave, s. அலை, திரை, உல்லோலம், தர 

ங்கம், புனற்றிரை. 
as unevenness, srரQுமுரடு, பள்ளந்தி 
ட்டி, மேடதொழ்வு. 

Wave, ». a. ஆட்தெல், தாலாட்டதெல், ஆ 
லாட்டுதல், ஒலாட்கெல். 
aright, விடுதல், தள்ளுதல். 
as colors, சொடியாட்கெல். 

Wave, v. n. அலைதல், அசைதல், ஆதெ 
ல், உலைதல், உழலல், சவித்தல். 

Wave'less, a. அலையில்லாத, திரையில் 
லாத, அமைதியான. 

Wa'ver, v. n. ஆடுதல், அலைதல். 
as mind, குழம்புதல், தமொறுதல், த 

OT DY SV, தத்தளித்தல். 
Wa'ver-er, 5. நிலையற்றவன்,; மனந்தடு 

மாறுவோன், தளம்புவோன். 
Wa’ vy, 4. திரையுள்ள, அலையுள்ள, தெ 

மாற்றமுள்ள, தத்தளிப்புள்ள. 
Wax, 5. மெழுகு; அரக்கு. 

ear-wax, குறும்பி. 

for sealing, முத்திரைப்பசை, செவ் 

வாக்கு, முச்திரைமெழுகு. 
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Wax, v. a. மெழுகிடுதல். 
Wax, 0. ௩. வளருதல், பெருகுதல். 

as the moon, sக’oexையேறுதல், கலைவள 
ருதல். 

Wax'-can-dle, s. மெழுகுதிரி, 
cloth, மெழுகுசலை. 

Wax’en, a. மெழுகினாலண்டான, மெ 

முகுபோன்ற. 

Wax'-work, s. மெழுகாலாயபிரதிமை. 
Wax'y, a. மெழுகுபோன்ற. 
Way, 8. வழி, பாதை, மார்க்கம். 

a lane, ஒழுங்கை, சிறவழி. 
leading to a church, பிரகாரம். 
mark, பரதையறிதறி, வழிகாட்டுங்கு 

pA, எல்லைக்குற்றி. 
by land near the water, sர॥nைப்போ 
க்கு, கரைவழி. 
rugged way, sQவழி, அருஞ்சுரம். 
as Means, உபரயம், வழிவகை, எத்த 
னம், வயணம். 
a5 mode, விதம், தன்மை, மாதிரி, மே 
ரை, பிரகாரம், முன்மாதிரி. 
by the way, இடையிலே. 
to be under way, sL்தெறிவருதல். 
under way, as a ship, பரய்வலித்தோ 
டுதல், நங்கூரமெடுத்தல். 
heavenly way, மோட்சவழி, மோட் 
சபாதை, முத்திமார்க்கம். 
ways and means, வநிதுறை, வழி 
வகை, பிரயத்தனம், உபயோகம். 

Way'far-er, 8. பயணக்காரன். 
Way'far-ing, 4. பயணம்பண்ணுதிற, 

யாத்திரைசெய்திற,வழிப்போக்கான, 

Way'lay, v. a. பதிவிருத்தல், சதிசெய் 

யக்காத்திருத்தல், ஒளித்திருத்தல். 
Way'lay-er, s. பதிவிருப்போன், வழிப் 

பறிகாரன், ஒளித்திருப்போன். 

Way'ward, a. தன்மூப்பான, முரண்டு 
ள்ள, வெடுவெடெப்பான, சொற்கே 
ளாத, குறும்புள்ள. 

Way'ward-ly, ad. சொற்கேளாமல்,வெ 
டுவெடுப்பாய், முரண்டாய். 

Way'ward-ness, 8. முரண்டு, குறும்பு, 
கேளாமை, பொல்லாங்கு. 

W6, pro. ஈாம், நாங்கள், யாம். 

Weak, a. பலலீனமுள்ள,; தளர்ச்சியுள் 
ar, மெலிந்த. 
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broth, tea, toddy, &c., கத்துககுறை 
ந்த, பெலன்கெட்ட. 
intellect, எளியபுத்தி, ரொய்யபுத்தி. 
mind, பேதைமனம், எழைமனம். 
sighted, கூசுகண்ணுள்ள. 
to become weak, தளருதல், மெலித 

ல், பலட்சயமாதல். 
to expose one’s weak side, குறை 
வைவெளிப்படுத்தல். 

Weaken, v. a. தளர்த்தல், மெலித்தல், 
பெலன்குழைத்தல் , சத்துவரங்கல். 

by dilation, suiந்துசத்துக்குறைத்தல். 
Weak'en-er, s. சத்துக்குறைப்போன். 
Weak'ling, s. சவலை, நொய்யது. 

Weakly, a. பலவீனமுள்ள. 
Weak'ly, adv. பலவீனமாய், சுகவீன 

மாய, ரைவாய், பல்ட்சயமாய், ரோ 
ய்ஞ்சலாய், அன்னேன்றியாய். 

Wéak'ness, s. சோர்வு, தத்துவக்கேடு, 
ரொய்மை, தளர்ச்ச, பலவறுதி, பல 

ட்சயம், அன்னோன்றித்தனம். 
of mind, ஏழைமை, பேதைமை, 

Weak'side, s. குறைவு, தாழ்ச்சி. 
Waal, s. செழிப்பு, செல்விக்கை, செம் 

தளிப்பு;, பாக்கியம். 
Wealth, s. செல்வம், திரவியம், அத்தம், 

பொருள், ஆக்கம், சம்பத்து. 

Wealth'i-ly, adv. செல்வமாய், சம்பிரம 

மாய், வாழ்வாய். 
Wealth’i-ness, . 8. செல்லமுடைமை, 

பொருளுடைமை, வாழ்வு. 

Wealth’y, a. செல்வமுள்ள, HEAP HGR 

ள்ள, வாழ்வுள்ள. | 

man, இரவியவான், செல்வன், தன 
வான், ஆஸ்திக்காரன். 

Waan, v. a. பரால்மறக்கப்பண்ணுகதல், 

முலைமறப்பித்தல். 

Wéan’ed-child, s. பால்மறந்தபிள்ளை, 
முலைமறந்தபிள்ளை. 

weaned calf, ஊட்டுமறந்தகன்று, பா 

ல்விடைக்கன்ற. 

Wean'ling, 8. பரல்மறந்தது. 

Weap'on, 8. ஆயுதம், படை; கருவி, ௮ 

ச்திரசத்திரம். 
in general, ஆயுதவர்க்சம். 

Weap’on-ed, a. ஆயுதந்தரித்த. 

Weap'on-less, a. நிராயுதமான, 

Wear, s. தேய்வு, ௮ரைவு, உரைவு. 
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as clothing, புosைவை, உடுப்பு. 
a dam, அணை, வரமபு, சேது. 
for catching fish, sau. 

Wear, v. a. அணிதல்,தரித்தல்,பூணுதல். 
as put on clothes, உ௫த்தல். 
on the head, சூடுதல். 
a crest, crown, &c., முரLகEுட்தெல். 

slippers, &c., தொடுத்தல், இடுதல். 
as impair, பழைசாக்குதல். 
away by rubbing, உரைத்தல், 

தல், உரைஞசுதல். 
a wearing away, உரைவு, தேய்வு. 

Wear’er, 5. அணிவோன்; குடுவோன், 
தேய்ப்பது, OIG FAS). 

Wéa'ri-ness, AOI, இளை 

Wéa'ri-sdme-ness, * f ப்பு, ஆயாசம், 
சோர்வு, தளர்ச்சி, தொய்வு, சோகம்; 

Wéa'ri-sdme, a. அலுப்புள்ள, தெரய்வு 
ள்ள, சவிப்பான. 
to be wearisome, அலுத்தல், தொய் 
தல், இளைத்தல், சோர்தல். 

Wea’ ri-some-ly, adv. அலுப்பாய், இளை 

ப்பாய், சோர்வாய், 
Wéa'ry, v..a. தளர்த்தல், epee 

தல், இளைக்கச்செய்தல். 
Weary, a. இளைப்பான, அலுப்புளள. 

of, விசனம், வெறுப்பு, அலுப்பு. 
to be weary, ஒய்தல், சோர்தல், தளர் 

தல், அலுத்துப்போகுதல், இளைத்தல். 
Wéa'sand, மூச்சுக்குழல், குரல்வ 
We'sand, ee 
Wéa'sel, s. QoreG. 

Weath’er, s. sroசபாவம், கரலவேற் 
அமை. 
pleasant, சவுக்யெகாலம். 

stormy, மாரிகாலம், மழைகாலம், பு 
யல்காலம். | 
wet, மழைக்குணம். 

Weath’er, ». a. இடறவிலக்மெரக்கல 
ஞ்செலுத்தல், நோக்கம்நிறைவேற்ற 

ல், மேற்கொள்ளுதல், விக்ினெமகற்ற 

ல், தடைக்கல். 

out a storm, புயலுக்குத்தப்புதல். 

Weath’er-béat’en, a. மழையிலும்வெய் 
யிலிலுங்காற்றிலுமடியுண்ட. 

Weath’er-board, s. sரற்றுக்கெதிர்ப்பு 
றம், காற்றுக்குரேர்புறம். 

தேய்த் 
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Weath’er-cock, s. sரற்றுக்காட்டி, an 

DG's வாயுத்தானி. 
asa man 'கன்னைக்கொரற்றி,பக்கமாறி, 

Weath'er-driv=en,a. srற்றுல்எபுபெட்ட. 
Weath’er-gige, s. உட்டண£தளங்கா 

ட்டுங்கருவி. 
to have the weather-gage, வளக்க ற் 
அக்குப்போதல், வளம்பெறல். 

Weath’er-gliss, s. சள உட்டணங்களை 
 க்சாட்ஙெகறாவி. 
Weath'er-proof, a. wwைமுதலியமோச 
 ங்களுக்குத்தப்பின. 
Weath’er-wise, @. sroபேதங்களையறி 

Gm, காலவேற்றுமைஅறிதிற, 
Weave, v. a. செய்தல், நெசவுபண்ணு 

தல், இழைத்தல், தெற்றுதல். 
Weav'er, s. நெசவுகாரன், நெய்வான், 

காருகன், நூல்வேலைகாரன். 
 weaver’s beam, படைமரம், பயாச்சுரு 

ட்டி, தறிமரம். 
weaver’sbrush,பாவரற்றி,குச்ச,அரி. 
weaver’s reed, அச்சு, அச்சுக்கம்பி 
weaver’s shuttle, 67-7, தgூனாழி. 

Weaving, 8. நெசவு, ரெசவுவேலை, கா 
ருகத்தொழில், காருகவினை. 

Web, 8. நெய்யப்பட்ட த, புடைவை. 
Web'bed, a. ரெய்யப்பட்ட, நெய்த, பி 

ன்னின, தேரலடியுள்ள. 
Webbing, s.sாடாக்கச்சு, நாடா, வம்பு. 

on the palmyrah, பனங்கங்கு. 
on the eye-ball, பூ, பாடு, 

Web'-foot-ed, a. தோலடியுள்ள, தோற் 
காலுள்ள, சவ்வடியுள்ள. 

bird, தோலடிப்பறவை, 
பறவை, சவ்வடிப்புள். 

Wed, v.a. விவாகமுடித்தல், சம்பந்தம் 
பண்ணுதல், கல்யாணஞ்செய்தல். 

Wed'ded. a. விவாகமுடித்த. 
Wed'ding, 8. விவாகம்; கல்யாணம்; வ 
அவை; மன்றல், மணம், பாணிக்கிர 
கணம், கைப்பிடி. 
cake, விவாகபூரிகை, மணப்பூரிகை. 
ceremony, sலயாணச்சடங்கு. 
dress, cloth, &c., கல்யாணவத்திரம், 
மணக்கூறை, கூறை. 

guest, மணவிருந்தன், கல்யாணவிரு 
ந்துக்கழைக்கப்பட்டவன். 
house, sஸ்யாணவிடி, 
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Wedge, s. ஆப்பு, பாளம். 
Wedge, v. a. ஆப்புக்கடாவுதல், ஆப்ப 

டித்தல்; ஆப்பறைதல், 
to wedge in ஆப் பிறுக்கல்,கட ரவுதல். 
to be wedged in, ஆப்பேறுதல், ஆப் 

புப்பொறுத்தல், ரெருக்கப்படதெல். 
Wed'lock, s. கல்யாணம், விவாகம், ம 

ணம், வதுவை, வேட்டல். 
Wednesday, s. புதன்கிழமை, சாமவா 

ரம், மால்வாரம். 
Wee, a. அற்ப, சொற்ப. 
Weed, ௯ களை, களைப்புல், பூடு, 

as mourning apparel, ஏக்sஅடை, 
அக்கவங்கி, துக்கக்கூறை. 

Weed, v. a. களைதல், களைபறித்தல், ௧ 
ளைபிடுங்குதல். 

Weed’er, s. seைபிடுங்குவோன்,. களை 
பறிப்போன், களைகாரன். 

Weed'y, a. sகளைநிறைந்த, புல்லுள்ள. 
Week, s: வாரம், கிழமை. 
Week’-day, s. ஆதித்தவாரம்நீங்யெமற்ற 

வாரங்களினென்று. 
Weekly, a. வாரத்துக்கொருமுறையா 

ன, வாரவீதமான. 
Week'ly, adv. கழமைதோறும், தழமை 

க்குக்கழமை, வாரவிதமாய். 
Weel, s. கரப்பு, மின்க௬ூடு. 
Ween, v. a. நினைத்தல், மனோரதியம்ப 

ண்ணல், உத்தேித்தல். 
Weep, v.n. அழுதல், கண்ணீர்விடுதல், 

அழுங்கல், கசிதல், பிரலாபித்தல். 
feignedly, ஒப்புக்கமுதல். 
to ooze out, பெொசிதல், கதெல். 

Weep’er, s. அலறுவோன், புலம்புவோ 
ன், பிரலாபிப்பவன். 

Weep'ing, s. அழுகை, புலம்புகை, ௮ 
லறுகை, பிரலாபம். 

Wee'vil, s. யொட்டு, அந்து. 
Weft, s. உண்டை, தார்நூல், ஊடை. 

asweb, சகெசவு, புடைவை. 
Weigh, v. a. நிறுத்தல், எடுத்தல், தூக்கு 

தல், சீர்ப்பார்த்தல். 
anchor, sங்கூரம்வலித்தல். 
in the hand, கைக்கணிசம்பார்த்தல் , 
ஆய்ச்சுப்பார்த்தல், அசைத்துப்பார்த் 
தல், தூக்கிப்பார்த்தல். 

down, கனத்தல், நிறையிற்கூெல், 
பாரமதிகரித்தல், அதிதாச்சமாக்கல். 

P5t 
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as consider, ponder, யேரசத்தல், ச 
க்இித்தல், ஆராய்தல். 

Weigh, v.n. sனத்தல், தாக்குதல். 
Weigh’er, s. Aிறுப்போன். 
Weighing, s. Badu, ere: 

அூக்கிப்பார்க்கை., 
Weight, s. பிறை, கனம், யாரம், படிக் 

கல், Fir, இடை. 
ofa load, சுமைத்தாக்கம், யாரம், 
for pressure, unzw, © 
of character, sணிசம், செல்வாக்கு. 
as importance, பிரதானம், முக்கியம், 
விசேடம், சிரேஷ்டம், 
to make up weight, Aிறைக।ட்டுதல், 
படிகட்டகதெல், இடைகட்டுதல். 

Weight'i i-ly, adv. பாரமாய், விசேட மா 
ய், தாக்கமாய், கனமாய். 

Weight'y, a. sனமான, பிரதான, தாக் 
கத்தக்க, விசேஷமான. 
as momentous, ரதான, முதன்மை 
யான, முக்கியமான, விசேடமான. 
matter, பிரதானகாரியம், விசேடகா 
ரியம்; பரரகாரியம், முக்கியம், 

Weird, s. மருட்டு, மயக்கு, அணாப்பு. 
Wel'come, s. வாழ்த்து, சோபனம், உப 

சாமம், விருக்தோம்புகை, மங்களம். 
Wel'come, v. a. . sன்மனதோடேற்குத 

ல், நன்முகங்கொடுத்தல், வினவுதல். 
as approve or receive gladly, aoa 
க்கொள்ளுதல், அங்க்கரித்தல், தழு 

வுதல், சம்மதித்தல். 
Wel'come, a. இன்பமான, ஏற்றுக்கொ 

ள்ளப்பட்ட, ya Sew rer. 
you are welcome, sவ்வையில்லை, க 
ட்டப்பொடில்லே, கடணில்லை. 

Wel'cdme, int. வாழ்க, வாழிய, 
Wel'come-ness, s. ssகைwமை,சோபனம். 
Wel'com-er, s. வாழ்த்துவோன், சுப 

சோபனஞ்சொல்வோன். 
Weld, ». a. பற்றுவைத்தல், இசைத்தல், 

பாளம்வைத்தல். 
to be welded, தொற்றுதல், iad dant 

Weld'ing, s. Ba diigncmalionts, தொற் 
றுவேலை, ஒட்டுவேலை, 

Weld'ing-héat, s. வேக்காடு, கனிந்த 
வேக்காடு, உருகத்தக்ககுடு, 

Welfare, s. சகம், சுகவிருத்தி, சுகசோ 
பனம், சமாச்சாரம். 
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to inquire after, சகசெய்நிவிசாரிச் 
தல், சமாச்சாரமதிதல், 

Wel'kin, 8. ஆகாயமண்டலம். 

Well, s, Sணறு, தரவு, கூவல், கூவம். 
Well, v. n. ஊறுதல், சுரத்தல். 
Well, a. சுகமுள்ள, சுகமான. 
Well, adv. சுகமாய், சொஸ்தமாய், வா 

சியாய், கெட்டியாய், திறமாய், நண் 
ரேய், விசேஷமாய், சிரேஷ்டமாய். 
to be well, சகமாதல்,சுகமாயிருத்தல். 

Well'a-day, int. ஜயோ, அந்தோ. 
Well-bisk-et, s. இறைலைச, பூட்டை ; 
இறழைகூடை கிழார். 

Well'bé-ing, s. சsfவியம்;, வாழ்வு, செ 
ல்விக்கை, EDF. 

Well'-born, a. உயர்குலத்திற்பிறந்த. 
Well'-bred, a. soமாய்வளர்க்கப்யட்ட, 

பாங்குள்ள, ஈாகரீகமுள்ள. 
man, பரங்குபாவனையுள்ளவன், கா 
கரீகன், கணிசவான். 

Well'-dig-ger, s. ணெறுவெட்டி, கூவ 
ல்கல்வி, கூவந்தோண்டி. 

Well-done’, int. worn, பளாபளா, ஆகா, 
ஓகோ, சவாசு, கெட்டி, அல்லவோ... 

Well-fa'vor-ed, a. செளந்தறியமுள்ள,, 
இலக்கணமுள்ள, சுரூுபமுள்ள. 

Well-known, a. sன்றாய் அறிந்த, 

Well-man'ner-ed, a, wre ure: oor wy: 
TOT, ஆசாரஉபசாரமுள்ள. 

Well'-méan-ing, a. sற்கருத்துள்ள, sev 

லெண்ணமுள்ள. 
Well'-nigh, adv. குறைய, Gila gsc 

ட, கொஞ்சங்குறைய. 
Well'rope, s. SUரrக்கொடி. 

Well-spent, a. drரயொ௫னமரய்ச்செ 
லவழிர்த, தருமமாய்ச்செலவிட்ட.. 

Well’-spok-en, a. தெளிவாய்ப்பேசப்" 
பட்ட, ஈன்றாய்ச்சொல்லப்பட்ட, 

Wellspring, s. ணெற்றூற்று. 
Well’-sweep, s. அலா, எற்றமரம். 

Well-wish’, s. மங்களவாழ்த்து. 

Well-wish’er, s. அன்பன், ஈண்பன், ட 
ரோபகாரி, eBiser. - 

Welt, s. விளிம்பு; ஓரம், கரை, அருகு. 
Welt, 2. 4. விளிம்புவைத்தல், 
Wel'ter, v. n. YTEFSOA, அவளுதல். 
Wen, 5. கழலைக்கட்டி, கழலை; GMS 

திட், ஓடுக்கட்டி.. 
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Wench, s. குமரி, Ams. 
colored, sரப்பிவிப்பெண்.. 
ill famed, sகற்பில்லாதயெண், வாலி 
wuGaf, பொதுமகள். 

Wend, v.n. Psa, சலவல். 
West, s. மேற்கு, மேற்றிசை, குடக்கு. 

as country, மேலையூர்,மேலைத்தேசம். 
West, a. மேற்றிசையான, குடபாலான. 

wind, கச்சான், மேல்காற்று, கோ 
டைக்காற்று. 

West, adv. மேற்கரய், மேற்றிசையாய், 
West'er-ly, . 2. மேற்றிசையான, மேற் 

ap சும் ; 
West'ern, : குள்ள, மேற்கான. 

hemisphere, கilகோளார்த்தம். 
West' ward, d மேற்காய், மேற் 
West'ward-ly, “""" Be sane 
Wet, s. sனைவு, ஈரம், கசிவு. 
Wet, v. a. sனைத்தல், தோய்த்தல், ஈரிக் 

கச்செய்தல், துவைத்தல். 
Wet, a. ஈரமான, நனைந்த, ஊறலான, 

ஈரவித்த, கரிந்த, 
Weth'er, & ஈலம்வாங்கய ஆட்டுக்கடா, । 

கப்பாத்துக்கடா. 
Wet'ness, 8. ஈரம்,கனைவு,ஈரிப்பு,கரிவு. | 
Wet'-nurse, s. கைத்தாய், கோடாய். 
Wet'ting, s. sனைவு, ஈரம், கசிவு. 
Whack, 2. a. 99.550, தாடித்தல், மோ 

அதல், தாக்குதல், மொத்துதல். 
Whale, s. இமிங்கலம், பெராமின். 
Whale'bine, s. Aமிங்கலத்தரடை என்பு. 
Whap’per, s. அதிகனமுள்ளது, பீனதே 

கமுள்ளத$ யாரரூபி, 
“Wharf, s. ஏற்றிறக்குமதிபண்ணுஞ்செ 

ய்கரை, சேது, குலை. 
Wharf, v. a. அணைகட்டுதல், சேதுபந்த 

னஞ்செய்தல், கரைகட்டுதல். 
Wharf'age, s. shlைவாடகை, ஏற்றிறக் 

குமதிக்கூலி. 
What, pro. இன்னது, எஏதுவோ,என்ன. 

as a question, ௭௮, ஏது, எனன, யா 
அ, யா, என்னை, என். 

I will tell you what faith is, Sean 
சயின்னதென்றுசொல்வேன். 
as an exclamation, ஆமோ, என்ன, 

What-ev'er, 7 ஏதாலும்,யாதெ 
‘What-so-ev'er, rt irre 
What'though, «dv. இருக்தும், இருந்தா 

லும். 

WHE 

Wheat, s. கோதும்பை, கொதுமை. 
Whéat'en, a. கொதுமையாலுண்டான. 
Whee'dle, v. a. oweesa, பகட்டுதல், 

எய்த்தல், இச்சகம்பேசுகல். 
Whee'dler, s. wகமன்காரன், முகத்து 
திபேசுவோன், மருட்டி, பகட்டி, இ 
ச்சகன், முகவிச்சகன். 

Whee'dling, s. இச்சசகவார்த்தை, நயச் 
சொல், பகட்டு, மருட்டி, 

Wheel, s. உருளை, சல், சக்கரம். 

band, இராட்டினமாலைக்கயிறு. 
pin, Fp oD. 
rim கேர்ணல். இர்வ்முன ப சோணைம் 
spindle, கதிர், சதிர்க்கம்பி, 
for spinning, இராட்டினம். 
cog of, சக்கரத்தின்பல். 

Wheel, v. a. உருட்தெல், பண்டி மேலே 

po திருப்புதல், சழற்றுத 
ல், திரித்தல். 

Wheel, ு. ௩. உருளுதல், இரும்புதல், & 

மலுதல். 
about as soldiers and dancers, சாரி 

வருதல், அரிதமாதெல், சுற்றிவருதல் . 
Wheel’-bar-row, 8. ஒர்சற்பண்டி, ஒரு 

ருட்பன்றி, ஒற்றைச் சற்பண்டி. 
Wheel'ing, 8. பண்டிமேலேற்றிப்போ 

குகை, திறாப்புகை. 
Wheel’-rock-et, s. சக்கரவாணம். 
Wheel'wright, s. ௪க்கரமுண்மாக்கு 

வோன், சில்லுணடாக்குவோன். 
Wheel’y, a. சக்கரவடி வான. 
Wheeze, v. n. சுழையிழுத்தல். 
Whelk, s. முறுக்கு, மடிப்பு, திரை 

a ane St பரு, குரு, கருப்பு. 
Whelm, ». a. அமிழத்துதல், புதைத்தல், 

அமுக்குதல், மூழ்த்தல். 
Whelp, s. நாய்முதவியவற்றின்குட்டி. 

lien’s whelp, Aங்கக்குட்டி, வாலி 

ங்கம். 
Whelp, v.n. sரய்முதலியகுட்டியிடுதல் , 

குட்டிபோகதெல், குட்டிமனுதல். 
When, adv. எப்பொழுது, எந்நேரம், 

வேளை, நேரம், வேளையில், பொழுது. 
1 coe, கான்வரும்பொழுது, நான் 
வருமிடத்தில். 

| Whence, adv. எங்கே, எவ்விடத்தில், a 
ங்கிருந்கு, எதினின் அ, அங்கிருந்து, 
அதினால், ஆதலால். 
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Whence-so-ev'er, adv. எவ்விடத்திலெ 
ன்கிலும், யாண்டையென்லிலும். 

When-ev'er, ad. எப்பொழுதாகிலும், 
எப்போதாகிலும், பொழுது. 

Where, adv. எங்கே, எவ்விடம், அவ் 
விடத்தில், யாண்டு. 

Where-a-bout’, adv. எவ்விடத்தில், a 
ஸ்கை எங்கே. 

Where-as’, adv. ஆதலால், அப்படியிரு 
க்க, அதல்; என்றாலும். 

Where-at', adv. அதினால், எதினால். 
Whete-by’, adv. எதனால், அதனால், ௮ 

தீதால், யாதால், யாதனால். 
Where'fore, adv. எதற்காக, எதினால், 

ஆனபடியால், ஆதலால், அதற்காக. 
Where-in', adv. ஏதில், அதில், யாதில். 
Where-of'; adv. எதினால், அதனால், ௮ 

த்தால், யாதினால், 
Where-on’, adv. உடனே, தற்சணமே, 

எதில், யாதில். 
Where-so-ev'er, adv. எவ்விடத்திலாதி 

லும், த்வா 
Where-t0’, 

Where-un-td’, “ க் அதற்கு, எதற்கு. 
Where-up-on’, adv. அதினால், கன் 

பேரில், உடனே. 
Wher-ev'er, adv. எவ்விடத்திலும். 
Where-with', adv. என்னதச்தினால், அதி 

ல், அத்துடனே, எதினால். 
Wher'ry, 8. கல்லாத்தோணி.. 
Whet, 8. சrாணைபிடிக்கை). தூண்டுகை, 

எழுப்புகை, மூட்டை, 

Whet, ». a. கூராக்குதல், சாணைபிடித் 
தல், § Osa, அரண்டுதல், Canuep 
ட்டுதல், மூட்தெல், 

Wheth'er, adv. எதுவாதிலும். 
this or that, இதாகிலும்அதாடிலும். 

Whet’stone, s. ator, சலாவட்டம். 

Whet'ter, s. சrாணையிடுவோன், சாணை. 
Whey, s. கள்ளத்தண்ணீர், தயிர்த்தண் 

ணீர்,ஊறனீர். 
Whey'ey, a. கள்ளத்தண்ணீருள்ள. 
Which, pro. எத, யாது. 

as a prefix, or, எந்த. 

man, எந்தமனிதன், எம்மகணிதன், யா 
வன், எவன். | 

Which-ev’er, ty ¢ ஏதாகிலும், யா 
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Whiff, s. புகை, தூமம், ஆவி, ஒருகாற் 
கக்கிவிடும்புகை. 

Whiff, v. a. க்கில்! 
Whif'fle, ».n. திறம்புதல், தளம்புதல், பு 

ரரூதல், மாறுதல். 
as mind, மனந்தடுமாறுதல், மனந்தள 
ம்புதல், சஞ்சவித்தல். 

Whif'fler,s. Aறம்பி,நிலைதளம்புவோன். 
Whif’fle-tree, t பண்டியினிமு வை 

: 7 
Whip'ple-tree, வார்பூட்ெகம்பு.. 
Whiffing, s. Aறம்புகை, தளப்பம். 
While, s. வேளை, போழ்து, காலம், நே 

ரம், காலை, 

While, v. a. பொழுதுபோக்குதல், பெ 

முதுகழித்தல். 
While, dv ‘ நடக்கையில், போழ்து, 
Whilst, £ $ பொழுது, வேளையில். 
Whim, 8. எண்ணம், கோட்பாடு, நினை 

ப்பு; அபிப்பிராயம். 
Whim'per, v. n. சணுங்குதல், அனுங்கு 

தல், விம்மியமுதல். 
Whim'per-ing, s. Fணுங்குகை, அனுங் 

குகை, விம்முகை. 

Whim'sey, 3. அணிச்தவன், எண்ணிச் 
செய்யாதவன். 

Whim'si-cal, a. Sருூதுள்ள, அற்றைக்கு 
ணமுள்ள, நிலையற்றஎண்ணமுள்ள. 
to be whimsical, கோலங்காட்டெல், 
கோலாகாலம்பண்ணுதல், எண்ணாம 
ந்றுணிதல், நிலைமரறுதல். 

Whim-si-cal’i-ty, எண்ணாமற்றுணி 

Whim’si-cal-ness, * é கை. 
Whim’ si-cal-ly, adv. எண்ணாமல், நிண ' 

யாமல், விணெண்ணமாய். 
Whin, 8. மஞ்சட்பூவுள்ளஜர்வாடாமுட் 

செடி. 
Whine; s. Sணுக்கம், அனுக்கம். 

Whine, v. n. குணுகிக்குணுநியழுதல், 

சிணுங்குதல், அனுங்குதல்.  ' 
Whin’er, s. Sணுங்கி, குணுகன், அனு 

ங்கி, விம்முவோன். 
Whin'ing, s. கணுகுணுப்பு, சணுக்கம், 

அனுக்கம், குணுக்கம். 
Whin' ny ».%.கனைத்தல்,அஅமானித்தல். 
Whin' yard, s. வாள், கட்கம். 
Whip, Zz கொறடா, சவுக்கு, க 
Whip'-lash, சை, சம்மட்டி, சாட் 

மை, க்கிக் 
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Whip, v. 4. சவுக்னாலடித்தல், அடித்த 
ல்; தீண்டித்தல், கசையாலடி த்தல். 

in sewing, உருட்டித்தைத்தல். 
Whip, v. n. Osa, apse. 
Whip'-cord, s. sசை, சவுக்கு. 
Whip’ per, s. சவுக்கனாலடிப்பவன். 

Whip’ ping, ௧. அடி, தண்டம், அடிக்கை, 
கசையடி, சவுக்கடி. 

Whip'ping-post, 8. sட்டியடிக்குந்தறி, 
மொட்டைமாரம். 

Whip'saw, s. சட்டவாள், ஈர்வாள். 

Whip'stiff, s. சக்கான் பிடி. 
Whip'ster, s. தLஈயன், துரிதக்காரன். 
Whip'-stock, s. sசைக்கமபு. 
Whir, 8. கதிர்க்கம்பியின்தவாளிப்பு, தெ 

ண்டு, 
Whirl, 5. சுழி, சுழற்சி, சுழல்வு. 
Whirl, v. a. சுழற்றுதல், எறிதல், சுலவு 

தல், சுற்றுதல், வீசுதல். 
Whirl, v. ௩. சழலுதல், உழலல், Fara, 

தல், திரிதல். 
as the head, Sறுநறுத்தல், உலரஞசு 
தல், தலைநடுங்குதல். 

Whirl'-bone, s. முழக்தாட்ரில், 
Whirl'i-gig, s. காற்றாடி, கறங்கு. 

for punishment, குற்றவாளிகளைநிறு 

த்துஞ்சக்கரம். 
Whirling, s. சுழற்சி, சுழல்வு. 
Whirlpool, s. Gீர்ச்சழி, மீர்ச்சுழல். 
Whirlwind, s. சழிக்காற்று, சுழல்கா 
ற்று, குறைக்காற்று, குறாவளி 

Whisk, s. துடைப்பம், வாருகோல், மா 
ர்ச்சனி, விளக்குமாறு, சாய்மரை. 

Whisk, v. துடைத்தல்; பெருக்குதல், வீ 
FEN, அரிதமாய்நடக்குதல். 

Whisk'er-ed, a. sன்னமிசையுள்ள, மீ 
சையுள்ள, கன்னரோமழமுள்ள. 

Whisk’ers, s. (pl.) sன்னமிசை. 
Whisky, 8. ஒர்மது, சாராயம். 

Whis'per, 8. கசகுsசுப்பு, இரகசியம். 
Whis'per, v. இரகசியம்பேசுதல், காதுக் 

குட்பேசுதல், குசுகுசுத்தல். 
tointimate,சயிச்கினையாய்ப்பேசுதல், 

Whis'per-er, 8. கொள்மூட்டி, சாடைக் 
காரன், கோளன், குந்தக்கன். 

Whis'per-ing, s. இரக சியம்பேசுகை, கு 
சுகுசுக்கை, மந்திரிக்கை. 

Whist, s. sநுதாசிவிளையாட்டு. 
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Whist, 4. அமைதியான, சத்தமற்ற, 
மெளனமான. 

Whist, int. அமைந்திரறா, பேசாதே. 
Whis'tle, 5. £ழ்க்கைக்குழல், சீழ்க்கை 
SEGA, சீழ்க்கை. 

Whis'tle, ». n. £ழ்ச்கைவிடுதல். 
as wind, இரைதல்.” 

Whis'tling, 9. சீழ்க்கைவிடுகை. 
Whit, s. அற்பம், அணு. 
White, ப்ர வெள்ளை, 

y 8, 
White'seus) தவளம், சுவேதம். 
White, - சலவைபண்ணுதல், ' 

Whit'en, வெண்மையாக்கல். 
to grow white, வெளிறுதல். 

White, a. வெண்மையான, வெள்ளைநி 
றமுள்ள, சுவேதமான. 
ants, கறையான், செல், முளவாயன். 
ants’ nest or hill, புற்று, வன்மீகம்.. 
heat, sடுவெக்காடு. 
vitriol, பரற்றுத்தம், வெள்ளைத்துத்தம். 

W hite’-lead, s. வெள்ளீயம். 
White’-liv’er-ed, a. வெளிறின, cogil 

யமில்லாத, வீரமற்ற. 
as envious, எரிச்சலுள்ள. 

Whit'en-er, 8. வெண்மையாக்குவோன். 
Whites, s. உ௨ட்டணவியாதி, மேகவெ 

ட்டை, வெள்ளை, வெட்டை. 
Whitewash, 5. கழைசுண்ணாம்பு. 
Whitewash, v. a. வெள்ளையடித்தல், 

வெள்ளை பூசுதல். 
White’ wash-ers, s. (pl. ) வெள்ளையடிக் 

தறெவர்கள், கொல்லற்றுக்காரர், கடை 
யர், சுண்ணாம்பிடுவோர். 

Whith’er, adv. எங்கு, எங்கே. 
Whith-er-so-ev'er, adv.எவ்விடத்திலும். 
Whiting, s. Pyéeor, இழக்கன்மின். 

as Chalk, விளைசுண்ணாம்பு . 
Whit'ish, a. வெள்ளையான, வெண்மை 

யுள்ள, சுண்ணநிறமுள்ள. 
Whit'ish-ness, 8. வெண்மை, 

Whit'leath-er, s. Sனக்காரத்தாற்பதனி 
டப்பட்டதோல். 
a ligament, ஈரம்பு; நாடி. 

Whitlow, s. sகச்சுற்று, ஈகச்லெந்தி, ஆ 
ட்டின்கால்நோய், இறைப்பிளவை. 

Whit'tle, s. றகத்தி. 
Whit'tle, v. a. asa, கதுவுதல். 
Whiz, s. விண்ணீடு, சில்லென்னெொலி. 
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Whiz, v. ௩. விண்ணிடுதல், ல்விடுதல், 
திறீச்செனல். 

‘Who, int. (see Ho.) de, தரி. 
Whé6, int. pro. ஆர், யார், யாவன், யா 

வார், எவன், எவள், எவர், யாவள். 
Whi-ev'er, pro. ஆராலலும், எவனாதிலு 

ம், யாராகிலும், எவனே. 
While, s. முழுவதும், எல்லரம், சமஸ்த 

ம்; ஒருங்கு, முழுமை, ஏகம், 
While, a. முழு, நிறைவான, எல்லா, 

மொத்தமுள்ள, மொத்தமான. 
sound, முழுத்தொனி உச்சத்தொனி. 
numbers in arithmetic, அபின்ன 
வெண், முழுவெண், 
entire, as opposed to part, Gp 
ன, மொத்தமான, தொகையான, & 
முக்கான, ஆக, எஏகமான், ௮பின்ன 

| மான, முழுத்தொகையான. 
While'sile, s. ஓரொட்டு, மெொத்தவிலை. 
Whole‘sime, a. சவுக்கயெமுள்ள, ௬௧ 

முள்ள, சொஸ்தமுள்ள. 
food, சுகபோசனம், £ரணபோசனம், 
water, ஈல்லகண்ணீர், சுத்தசலம், 

Whole’some-ly, adv. சவுக்கயெமாய், 
சொஸ்தமாய், சுகமாய். 

Whole'some-ness,.8. சகம், சவுக்கியம், 
சொஸ்தம், சுவாத்தியம். 

Wholly, adv. ஏகத்துக்கு, சமூலமாய், 
தீர, தீர்மானமாய், பரிச்சேதமாய். 

Whom, pro. ஆரை, யாரை, எனை, ௭ 
வளை, யாவரை. 

Whom-so-ev'er, pro. எவராதிலும், எவ 
கிலும், யாராலும். 

Whoop, s. கூவெனல், கூவிளி, கூவல். 
war, பேரர்க்கழைப்பு, யுத்தாரவாரத் 
தொனி, அறைகூவல். 

Whoop, v. 2. கூவிளித்தல், கூவெனல். 
Whore, s. வேச, யொதுப்பெண், வி 

லைமகள், பரத்தை. 
‘Whore’dom, s. வெசைத்தனம், பரத்தை 

த்தனம், விபசாரம். 
in scripture, அன்னியதேவாராதனை, 
வேசிமார்க்கம், சுரூுயவணக்கம். 

‘Whore-mon-ger, s. தூர்த்தன், லிடன், 
காமாதுரன், பரஸ்திரீகமனன். 

'Whore’son, 5. வம்பன், சோரபுத்திரன். 

Whér' ish, a. வேசித்தனமுள்ள, வேசி 
hl al 
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Whor’ish-ness, s. Ca Agsoow. 
Whose, int. pro. ஆருடைய, எவருடை 

ய, யாவருடைய. 
Whissosen: er, pro, எவனாலும்; tal 

னும், யாரென்றாலும். 
Whur, s. (see Whir.) தெண்டு, 
Why, adv. ஏன், என்னத்தினாலே, 75), 

யாதுகாரணத்தினால். 
Wick, 8. மெழுகுதிரி, விழக்குத்திரி. 
Wick’ed, a. அடுக்குள்ள, யொல்லாத,த 

ரோகமுள்ள, அக்இிரமமுள்ள, 
fellow, அடுக்கன், குறும்பன், தட் 
டன், தீம்பன், பொல்லாங்கன், 

Wick’ed-ly, adv. தரோகமாய், பொல் 
லாப்பரய், அட்டமாய், தமையாய். 

Wick’ed-ness, s. பொல்லாங்கு, தீமை, 
ஆகாமியம், திவினை, அரோகம்; தட் 
ட்குணம், சாட்டியம், அன்மார்க்கம். 

Wicker, 8. பிரய்பம்பெட்டி, வளாரினா 
ற்செய்யப்பட்டகூடி, கரப்பு. 

Wick'et, 8. சங்கடம், ஒடுக்கவாயில், ௬ 
ருங்கை, திட்டிவாயில். 

Wide, a. அகன்ற, விரிவான, அகலமா 
ன, விசாலமான. 

Wide, ae ASN விரிவாய்,எ 
Widely,  Sa@@Gu, விசாலித்து. 
Widen, v.a. பரப்புதல், விரித்தல், ௮ 

கற்றுதல், விசாலமாக்கல். 
Wid’en, v.n. அகனலுதல், விசாவித்தல், 

விரிதல், இடம்படுதல், 
Wide'ness, s. அகலம், விசாலம், விரிவு, 

இடம்பாடு, விபுலம், a 
Widow, s. கைம்பெண், விதவை, அம 

HES, கைமை. ‘ 
young, இளங்கைம்பெண். 

Wid'ow, v. a. விதவையாக்கல், 
Wid'éw-er, s. அ௮மங்கலன், தாரமிழர் 

கோன், வைதவ்வியன. 
Wid'éw-hood, s. வகவலைத்தன்மைவை 
தவ்வியம, கைமை. 

Width, s. அகலம், விரிவு, பரப்பு, வி 
சாலம், விபுலம். 

Wield, v. a. sகையாட்தெல், இயற்றுதல் 
நடப்பித்தல். 
the sceptre, செங்கோல்செலுத்துதல், 
அரசாளுதல். 

Wield'y, a. exited me stgiets செய் 
யக்கூடிய, மபத்தக்கூடிய, 
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Wi'er-y, a. (see Wiry.) sம்பிபொன்ற, 
கம்பியாலுண்டான. 

edge, பூமடுக்து, கூர்மழுங்னெ. 
Wife, 8. மனைவி, பாரி, தாரம், இல்லா | 

ள், மனையாட்டி, காதலி, பிரியை. 
chaste, ௪தி, பத்தினி. 
former, முக்தினதாரம். 

Wife'hood, s. wewையாட்டித்தன்மை, ப 
ன்னிமை, பத்தினிமை. 

Wig, s. முடிமயிர், பொய்மயிர். 
Wight, s. ஒருவன்; ஏகன். 
Wig'wam, s. குடிசை, சிற்றில், குடில். 
Wild, s. காடு, வனாந்தரம், 
Wild, a. பாழான, காடான. 

ஸbeast,துட்டமிருகம், காட்டமிருகம், 
buffalo, காட்டெருமை, குழுக்கடா, 
bull, குழுமாடு, 

எக, காட்டபெபூனை. 

COW, காட்ட, ஆமா, 

duck, காட்டத்தாரா. 
fowls, கரப்டுப்பறவை, 

hog, காட்டுப்பன்றி. 
honey, sாட்டுத்தேன். 

‘land, பண்படாநிலம்; காட்டுத்தரை. 
mango, காட்மொமரம்.. 
as savage, அட்ட, அஷ்ட. 
as uncouth, அலங்கோலமான, ஈன 
மான, வேடத்தன்மையுள்ள. 

Wil'der, v. a. வழிதிரித்தல், வழிதமொ 
றச்செய்தல். 
to bewilder, wயக்குதல். 

Wil'der-ness, s. வனம், வனாந்தரம், கா 
டு, கானம், அடவி, பாழ்நிலம். 

Wildfire, s. கொள்ளிவாய்ச்சருப்பம். 
as disease, குட்டை. 

Wild'-goose, s. sாட்டுவொத்து. 
chase, மனோரதம், விணெண்ணங 
கொண்டுதிரிகை. 

Wildly, adv. srட்டுக்குணமாய். 
Wild’ness, 5. sாட்டுத்தன்மை, வேடுவ 

தீதனம்; மிருகத்தனம். 
Wile, s. தந்தரம், சற்பனை, GS. 
Wile, v. a. ஏய்த்தல், ௫ற்பனைசெய்தல், 
Wili-y, adv. ௨பராயமாய், தந்திரமாய். 
Wi 'li-ness, 8. உபாயம், தந்திரம். 
Will,s. Assi, மனம், உள்ளம், அருத்த ; 

மனராசி, தீர்மானம், 
divine, திருவுளம், இருச்சித்தம். 
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as’ testament, ஏற்யாடு, சாதனம், யி 
திர்வசனம், உடன்படிக்கை. 

Will, va. AEDS50, துணிதல், நினை 
ESO, தீர்மானம்பண்ணுதல் « 

to convey, by will, ஆதனத்துக்குரித் 
தாக்கல், உரிமைத்தத்துவங்கொடுத்த 
ல், சாணியாட்சிக்கு ட்படுத்தல். 
as an auxilliary, எதிர்காலவிடைக் 
சொல். 

Willer, 5. விரும்புவன், சத்தங்கொ 
ள்வோன், தீர்மானிப்போன். 

Will'ful, a. தன்மூப்பான, முரண்டக்கு 
ணமுள்ள, அடங்காத. 

Will'ful-ly, adv. தன்மூப்யாய், முரண்டு 
க்குணமாய், அமையாமல். 
by design, மwனமாய், புத்திபூருவமாய், 

Will’ful-ness, s. குஅம்பு; செருக்கு; த 
அதலை, கருவம், அடங்காமை; HT 

ண்டு, கெறுவம், முரண். © 

Willing, a. பிரியமுள்ள, மனமுள்ள. 
Will'ing-ly, adv. பிரியமாய், மனசார, ம 

னோச்சாகமாய்., 
Will ing=ness, 8. உச்சாகம், மனோகச்சா 

கம், பிரியம், விருப்பம். 
Willow, s. அலரிச்செடி. 
Wil'low-y, a. ஏouரிமிறைந்த. 
Wilt, v.n சற்றேவாடல், வதங்கல். 
Wil, a. தந்தரமுள்ள, ரெருடள்ள, கப 

ட. முள்ள, அனணாப்புள்ள. 
person, தந்திரன், நெருடன், . Sur, 
ன், சூதுள்ளவன் , வஞ்சகன். : 

Wim'ble, s. துறய்பணம், யொத்தலூசி, 
for olas, தமரூசி, சுறியூசி. 

Win, v. a. வெல்லுதல், கெதி ககக 
ல், கெவித்தல். 
over, வசப்படுத்தல், திருப்புதல், ௮ 
ணைத்தல், வகேரமாக்கல். 

Winee, » G, பத்ததி 
Winch, " ருங்குதல்; பதைத்தல்! 
Win'cet, 8. அடப்போன, ஓஒஙெகுவேற 

ன, ஒதுங்குவோன். 
Winch, s. sal qomee, முறக்குங்கு 

டு, தருகுகுதடே தருக்கி. 
Wind, s. sர்ற்று, வாயு, 

against the wind, sரற்றுக்கெதிரே.. 
cold, குளிர்காற்று, தேமாருதம். 
favorable, செர்கரற்று, வளச்காற்று, 
light, றுகாற்று, மெதுவானகாற்றுஃ 
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opposite, எர்காற்று. 
pernicious, sச்சுக்கூற்று, ஊழிக்கா 
ற்று, திக்காற்று, pee 
strong, கடுங்கரற்று, பெருங்காற்று. 
north, வாடை, வடந்தை., 

south, சோழகம், தென்றல், தென்றி, 
west, கச்சான், கோடை, மேல்கர 

east, கொண்டல், கீழ்காற்று, 
north-east,வrரமைக்கொண்டல், சொ 
ண்டல்வாடை, வடக&ழ்காற்று. 
north-west, வாபைச்கச்சான், வட 
மேல்காற்று, 
‘south-east, செோரழகக்கொண்டல்,தெ 
ன்ம்காற்று. 
south-west, சோழகக்கச்சான், தென் 
மேல்காற்று. 
instruments, இசைக்குழல், தொளை 
க்கருவி. © 
trade winds, வளக்கரற்று, 

Wind, v. a. சுற்றுதல், மூல்பந்தித்தல். 
on the spindle, வார்த்தல், கதிரில்நூ 
ல்சற்றுதல், கதிரில் நூலில். 
up a clock or watch, தAருப்புதல், உ 

மழற்றுதல், 
Wind, ம. ௩. சுழலுதல், சுற்றுதல், உழலு 

தல, சுலவுதல். 
as a road, river, &c., Caran sa, வ 

ளைதல்., 
Wind'bound, s. சதிர்கரற்றால்தட்ங்கிநி 

DOS, காற்றாற்றடை படுகை. 
Wind fall, s. sரற்றுக்குதிர்ந்தது. 
Wind'-gall, s. குதிரைக்காற்குழைச்சி 

ன்வீக்கம். 
Wind'-gun, s. காற்றுத்துப்பாக்டி, 

Wind’i-ness, s. பவனம், வாயு. 

inthe stomach, வரயுத்தொர்திப்பு, 
வாயுப்பொறுமல். 
as tumor, வீக்கம். 

Wind'ing, s. சுற்று, yA, சரி. 
whistle, Fழ்க்கை, 

Wind'ing-sheet, s. wகத்திடு, பிரேதர்ல 
warts Fev. 

Wind'lass, s. பரரமெழுப்பி, பாஞ்சா 
ம்பி, 

Wind'-mill, s. கரற்றாவியக்சப்பமெியம் 
திரம். 
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Win'dow, s. பலகணி, வாதாயனம், சா 
ளரம், சாலகம். 

frame, பலகணிவாயினிலை. 
glass, கண்ணாடிக்கதவு, பளிங்குச்சா 
ளரம். 
small, இட்டிவாயில். 

Win'dow-sash; s. sண்ணாடிச்சட்டம், 
கண்ணாடிபதித்தகதவிற்சட்டம். 

Wind'pipe, 8. குரல்வளை, மிடறு. 
Wind'row, s. வைக்கேரற்கம்து, 
Wind'-tight, 8. வாயுதாரணை, வரயுமதி 

ப்பு. 
Wind'wafd, 8. கோசு, காற்றுக்கெதிர்ப் 

பக்கம், காற்றுமுகம். 
Windward, a. sரற்றெதிர்ப்பச்சமான. 
Wind'ward, adv. sாற்றுக்கெதிராய். 
Wine, s. மு்திரிசைப்பழரசம், திராட் 

சரசம், மதுரசம். கழ் 

bibber, இரசங்குடிப்யபோன், ware 
பானி, அதிபானி, மஸ்தப்பிரியன். 
glass, மதுமண்குத்தின்! இரசகுண் 
டிகை. 
press, ஆலை, திராட்சேர்நிரம், 
to tread, ஆலையாட்டெல்., 

Wing, 5. Aறை, FOG) பக்கம், 
as side or flank, wai, பால், tym 
ம், அயல். 

Wing, v. 4. Aறகுகொள்ளுதல்; கெதி 
யாய்ப்பறக்கச்செய்தல். 

Winged, a. Aறகுள்ள. 
Wing’-case, வண்டோடு, வண்டெெ 
Wing'-shell, ; of cr Anenaerp to யிரு 

SG WHO. 
Wink, 8. இமை, கண்ணிமை, சிமிட்டு, 

of sleep, Aறதுயில்,நிரம்பாநித்திரை, 
Wink, v. a. இமைததல். 

to hint, சயிக்கனைகாட்டெல், கண் 
மிட்தெல், சாடைகாட்தெல். 
to tip the wink, sண்சிமிட்டல், க 
ண்வெட்டுதல், சிமிட்தெல். 
to wink at, கண்சாடையாய்விடுதல் , 
கண்டுங்காணாததுபோலவிடுதல்., 

Win'ning, s. ஈயம், ஆதாயம், வென்றெ 
டுத்தலாபம், ஆமம். 

Winning, a. wதுரமான, மாதுரிய, இத 

மான, வசியெமுள்ள. 
speech, இரசப்பேச்சு, ஈயச்சொல், 
மதுரமொழி, மாஅரியவாக்கு. 
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Win'now, v. 4. கரற்றுதல், யபுபைத்தல். 
as examine or sift, பரிசோதித்தல், 
செரித்தல், அட்பமாய்ப்பார்த்தல். 
with a fan, கொழித்தல், அற்றுதல், 

சாற்றுதல் தெரித்தல், "| கக்கல், 
தெள்ளுதல்; வரன்றல். 

Win'now-er, 8. sதற்றுவோன், கொழி 
ப்போன், புடைப்போன். 

Win'ter, s. மரரிகரலம், மழைகால்ம்; கா 
ர்காலம், சீதளகாலம். 

Winter, v. n. மரரிக்கெொதுங்குதல். 
Win'ter-hi@, ஓ. மாரியினாலழிவுசெய் 

தல், அதிச்சளத்தாற்பயிருறைதல், ் B 
ரைத்தல்,  &: 

Win'ter-y,.a. மாரியுள்ள, தெளமுள்ள்! 
Winy, a a. இராட்சரசச்சுவையுள்ள. 
Wipe, 8. துடைப்பு; தடீவுகை, கி் 

asa blow, a9, மொத்து. ' > 
gibe, சடுசொல், வதால் 

Wipe, V. Gs ல் வழித்தல், Eu 
த்தல். 

to cheat, வலிக்க] ஏமாற்றுதல்ஃ ’ 
after bathing, தவட்தெல், உணத்த 
ல், ஈரமெடுத்தல், கரயச்செய்தல். . 
an idol, இருவொற்றாடைசார்த்துதல். 

Wip’er, 8. அடைப்யோன், தஅுடைய்பம், 
விளக்குமாறு, மார்ச்சனி. 
‘made of cloth; ஒற்றாடமை. 

Wire, s. கம்பி, சரட். 
to, draw, கம்பியிமுத்தல். : 

Wire'draw,v.a. அல்கசினெ்ப்மியிய்த்க்த 
ல், கம்பிவாங்குதல், பெலபந்தமாயிழு 
தீதல், கதையிலேகொளுவிப்பிடித்த 
Vy கதைவாங்குதல். 

Wire’ draw-er, s. அச்சிலேகம்பியிழுப் 
போன், ௮அச்சிலேகம்பிவாங்குவோன். 

Wire'draw-ing, 8. சம்மு கம்பி 
வாங்குகை. \) 

mould for, sம்பியச்சு, Spare ச்ச; 
Wire'edge,s. கருக்கு, பூ, கூர்மை. !' 

Wir'y, a. சம்பியாற்செய்த. oi 
Wis'dom,: 8.) Sஞானம், அறிவு, உணர்வு, 

| 

| 

உணர்ச், உரம், தெருட்சி, போதம், 

as piety, பத்தி, மெய்ஞானம்... 
cause of, சச்சிதொனர்தம், sr டி 
மம், மூலகாரணன். i 

Wise, 5. வழி, லிதம், பிரசாரம், மே. 
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Wise; 0 ஞானமுள்ள, புத்தியுள்ள, சதி 
வுள்ள, யூகமுள்ள. 
person, அறிவாளி, புத்திமான், கல் 
விமான், அறிஞன், புத்திசாலி, விபு 
தன், யூ, வித்துவான், புலவன். 

Wise'a-cre, s. மூடஞானி, ஒயர் 
ற்காட்டுிறவன். 

Wise'ling, s. ஒானிபோற்காட்டுநறெவ 
ன்; வேஷஞானி..। 

Wise'ly, adv. புத்தியாய், யூகமாய். 
Wish, 5. விருப்பம்) ஆசை; சோட்டை, 

மனோரதம், ஆவல், அவா. 
Wish, v. ௯. விரும்புதல், ஆசித்தல், மன 

— ங்கொள்ளாதல், அவாவுதல். 
carelessly, கருதெல்; விரும்புதல். 7) 
to wish one jJoyyோபனஞ்சொல்லு 

தல், மங்களஞ்சொல்லுதல்,  யல்லா 
ண்கெறல், வாழ்த்துதல். 
farewell, சசஞ்சொல்லுதல்,' விடை 
பெறுதல், பிரியாவிடமைசொல்லல். 

Wish’er, s. விரும்புவோன்;, ஆவல்கொ 
ள்ரூவோன், ஆசிப்போன். 

Wish’ful, a. | அவாவுள்ள; meh aie 
ள, ஆசையுள்ள. 

Wish’'ful-ly, adv. விருப்பாய்,) ஆவலாய், 
ஆசையாய்; சோட்டையாய், தாகமா 
ய், இச்சையாய். | at 

Wisp, s. வைக்கோற்கட்டி வைக்கோற் 
நிரளை, புற்றிரளை, திரளை. 

Wist'ful, a. கருத்துச்செலுத்துறெ, நினை 
ப்புள்ள, யோசனையுள்ள. 

Wist'ful-ly, adv. கருத்தாய், பியல்! 

Wit, 8. புத்தி, விவேசம், சுளாகு; யுத்தி, 
தந்திரம், உபாயம்; திவிரபுத்தி, க்கி 

ரபுத்இி, குசாக்ரெயுத்திட 000 
shallow,sட்டைப்புத்தி, wast sD. 

to wit, அதாவது, வரலாறு, அவையா 
வன, மேற்காட்டிய. ' 

Witch, s. குசலக்காரி, மாந்திரியஸ்திரி, 
மந்திரவாதி, மாந்திரியை. 

Witch, v. a. மயக்குதல், குசலஞ்செய் 
தல், குனியஞ்செய்தல். 

Witch'crift,s. கசலகம், ஒட்டியம, சல்; 
லியம், மாந்திரியம். 

three kinds of things employed, கா 
ட்டக்கரு, ஈாட்டெக்கரு, லீட்கெகரு. 

Witch’er-y, 8. 92-4 6G WF SM. 
Q St, 
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With, prep. கூட, உடன், ஒடு, ட்ட, 
ஆல். 

With-al’, adv. கூட, உம். 
With-draw', v. a. rீக்குதல், பிரித்தல், 

பேதித்தல், போக்குதல், எடுத்தல். 
a case, வழக்இிணக்குதல், வியாச்சி 
யைநிவாரணம்பண்ணல். 

With-draw’, v. n. fீங்குதல், யெயர்தல், 
பிரிதல், கலைதல், தீவிர்தல், பிந்துதல், 
பின்வாங்குதல், விடெல். 

With-draw'ing-room, 8. கோவிவின்௮ 

டுத்ததறை , ஆலயத்தருகறை. 
Withe, s. மிலாறு, வளார், முறுக்கின 

கொடி, முறுக்கனமிலாறு. 
With'er, v. a. வாட்டதெல், உலர்த்துதல், 

வெதுப்புதல், உணக்குதல். 
With’er, v. n. வாடுதல், உலர்தல், காய் 

தல், கும்புதல், சுறாங்குதல், வதங்கு 
தல், வெதும்புதல். 

With’er-ing, a. sாய்கிற, வரடுநற, உல 
ர்த்துறெ, உலருறெ. 
grain, சக்கல், சப்பி, சக்கை, சாவி. 

Withers, s. (pl.) emenigadiateed 
பின்பொருத்துக்கள். 

With-hold’, v. a. So gse, கொடாமல் 

வைத்தல், இல்லையென்றுசொல்லல், 

விலக்குதல்; நீக்குதல், மறித்தல், £0 

த்தல்; உலோபஞ்செய்தல். 
rain, வறப்பித்தல். 

With-in', prep. உள், உள்ளே, அகத்தில், 
இல், இடையே, அந்தரமாக. 

to be within, உட்பட்டிருத்தல்; உள் 

ளாகுதல், உள்ளுறைதல்., 
With-out’, adv. புறம்பாய், வெளியாய்; 

மிரசக்கரலால் akemeey: 
With-out', prep. இல்லாமல், விட, ஒழி 

ய, இன்றி, அன்றி, தவிர. 
With-stand’, v. a. எதிர்த்தல், அர்க் 

மறித்தல், விரோதித்தல், 
With'y, a. sார்போன்ற, சவளுறெ, வ 

ளைறெ, acre Sm. 
Wit'less, a. புத்தியீனமுள்ள, மந்த, SG 

த்தற்ற, எண்ணமற்ற, அவிவேக 
Wit'less-ly, adv. புத்தியீனமாய், கவன 

க்குறைவாய், பேதைமையாய். 
Wit'ling, s. றெபுத்தியுள்ளவன், அற்ப 

புத்திமான், பேதை. 
Witness, s, சாட்சி, அத்தாட்சி, சான்று. 
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Wit'ness, 0.4. சாட்ப்படுத்தல், காண் 
பித்தல், சாட்சிசொல்லுதல்; ஒப்புக் 

காட்டுதல், அத்தாட் சபெண்ணுதல். 
Wit'ness, v. n. சரட்ப்படுதல், சாட் 

யாதல், அத்தாட்ப்படுதல், 
Wit'ted, a. புத்தியுள்ள, விவேகமுள்ள, 
'யூகமுள்ள. | 

Wit'ti-cism, 9. சாகு; uae, கோமா 
ளம், தந்திரம், உபாயம். 

Wit'ti-ly, adv. சுனரகாய், பகிடியாய், ௨ 
பாயமாய், தந்திரமாய். . 

Wit’ti-ness, s. விவேகம், யூக, கூர்மை. 
Wit'ty, a. புத்தியுள்ள, கத்தின்). உ 

பாயமுள்ள, விவேகமுள்ள. 
Wie, vy. a. விவர்கசம்பந்தஞ்செய்வித் 

தல், கல்யாணமுடிப்பித்தல். 
Wiz'ard, s. குசலக்காரன், மாந்திரிகன், 

பேயாட்டி,; குறிசொல்வோன், மந்தி 
ரவாதி, தார்திரியன். : 

Wiz'ard, a. வசியஞ்செய்நிற, wwe Gs 
ற, குசலஞ்செய்திற, சல்லியமான. 

Wiz'en, v. n. வாடுதல், சோர்தல். 
Woe, s. துக்கம், மனச்சஞ்சலம், வியா 

குலம், அக்கப்பாடு, 
when used as a curse or impreca- 
tion, இட்டு, சாபம், கேடு, வேதனை, 
ஜயோ, அம்தோ, அச்சோ. 

Woe'-be-gone,a. சஞ்சலமுள்ள,குராவி 
க்கொண்டிருக்றெ, வியாகுலமுள்ள. 

Wo'ful, a. சஞ்சலமான, துக்கமான, நி 
ர்ப்பந்தமான, சாபமுள்ள. 

Wo'ful-ly, adv. சஞ்சலமாய், நிர்ப்பந்த 
மாய், சாபமாய். 

Wo'ful-ness, s. இடுக்கண், ஆபத்து, வி 

UIT GOV LD, அச்சம். | 
Wolf, s. கோணாய், தோண்டான். 

Wolf-dog, 8. பட்டிகாய், Geren, 
பட்டிச்காவல்நாய். 

Wolfish, a. கோணாய்போன்ற. 
Wolf’s'-bane, 3. ஒர்ஈச்சுச்செடி. 

Woman, 5. Quem, ஸ்திரி) மனுஷி, 

நாரி, ஆட்டி, பெண்டு, பேதை. 

young, இளம்பெண், யெளவனி. 

Woém'‘an-hat-er, 5. ஸ்திரியைவெறுப் 

போன், பெண்ணாசையற்றோன், 

Wo6m’an-hood, s. பெண்மை. 

,Wém/an-ish, a. யெண்மையான, ஸ்திரி 

க்கடுத்த, பெண்பாலுக்கடுத்த. 



‘Won'der-ment, 

WOO 

Wom'an-kind, s. ws@உ, பெண், உய 
ர்திணைப்பெண்பாற்பொது. 

Wom'an-ly, adv. பெண்மையாய், பெ 

ண்டன்மையாய். 
Womb, ௧. கருக்குழி, கருப்பை, கருப் 

LIT FULD. 
Women, 8. (pl. ) (see Woman.) லென் 

கள், மகளீர், பெண்டுகள், பெண்டீர், 
Woin'der, s. அதிசயம், ஆச்சரியம், புது 

மை, புதினம், விம்மிதம், வியப்பு. 
Won'der, 2. 2. அதிசயப்படுதல், ஆச்ச 

ரியப்பகதெல்,  பிரயித்தல். 
Won'der-er, s. கழிக்ன்கொன்வேகள்; 

வியப்புக்கொள்வோன். 
Won'der-ful, s. கடவுள், அற்புதர், அதி 

சயர், பிரபு. 
Won'der-ful, a. அதிசயமான, wera 

பூருவமான, ஒச்சரியமான. 
Won'der-ful-ly, ado. அதிசுயவிதமாய், 

ஆச்சரியமாய். 
Won'der-ful-ness, ip அலா அதிச 

யம்,ஆச்சரியம். 
Won'drous, a. அதிசயமான, பிரமிப் 

பான, ஆச்சரியமான, புதுமையான. 
Won'drous-ly, adv. அதிசயமாய், Io) 

ப்பாய், ஆச்சரியமாய். 
Won'der-struck, a. Jad 55, PG. 

ந்த, திகைத்த, பயந்துவிறைத்த. 

Won'der-work-ing, a. அதிசயஞ்செய் 

நெ, அற்புதஞ்செய்றெ. 
Wont, v. a (see. Will not.) எதிர்மறுத் 

அப்பேசுதல், மறுத்துரைத்தல். 
Wont, 1. 2. பழகுதல், பயிலுதல். 
Wont'ed, a. அப்பியாசப்பட்ட, பயி 

ன்ற, கைகண்ட, QE. 
W ont'ed-ness, 8. பழக்கம், பறிசனை, ௮ 

ப்பியாசம், பயிற்சி, 
Woo, ». 4. ஈயத்தல், மன்றாதெல், வே 

ண்டிக்கேட்டல், ரேசங்காட்டல். 
Wood, 5. மரம்; சறுகாடு, தோப்பு; வ 

னம், பழுவம்;  விபினம், அராமம், 
சோலை. 
thick, dense, அடர்ந்தகாட குறுங் 
காடு, வனம், கானம். 

for fuel, விறகு; விறகுதடி. 
Wood'-céal, s. sரிக்கட்டி, மரக்கரி, 
 Wood'ed, a. wrரஞ்செறிந்த, 
Wood'en, 4. மரத்தாலாய, மரமான. 
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leg, பொய்க்கால், மரக்கால். 
as clumsy, awkward, வழங்காத, பயி 
லாத, அப்பியாசமற்ற. 

Wood'-en-grav'ing, s. wரச்சித்திரவே 
லை, மரஓவியம். 

Wood’-land, 8. wr முள்ளஇடம், விருட் 
சமுள்ளநிலம், வனமுள்ளதஇடம். 

Wood'-louse, s. ஆயிரக்காலி, வெள்ள 
ட்டை, மரவட்டை. 

Woodman, s. sாடிகொப்போன், 
a hunter, வேட்டைக்காரன். 

Wood'-mon’ger, s. வlிறகுவியரபாரி. 
Wood'-nymph, s. வன தேவதை, காளி. 
Wood'peck-er, 5. sச்சன்குருவி, மரங் 

குத்திப்புள். 
Wood'-pig’eon, 8. sாட்டுப்புறா. 
Wood'ward, s. வனபதி, 
Wood'worm, s. மரப்புழு 

Wood’y, a. மரச்செறிவான, விருட்சா 
காரமான, வனம்நிறைந்த. 

Woo’er, 8. நயந்தவன், ் கெஞ்சிக்கேட் 
போன், ஈண்பன். 

Woof, s. ஊடு, தார்நூல், உண்டை, ௨ 
GOT GDL TEV. 

Wooing, a. sweQeragyerar, கட்புக் 
காட்டுநிற, மன்றாடி, Corman 
டுறெ, ஈயப்புள்ள, பரிந்துகேட்றெ, 

Woo' ing-ly, adv. வ£சகரமாய், இச்சக 
மாய், வசியமாய். 

Wool, 5. செம்மறியாட்டுரோமம். 
Wool'en, a. ஆட்மெயிராலாய, கம்பளி 

யாலாரெ. 
cloth, &c., கம்பளிப்புடைவை, கம் 
பலம், சகலாத்து, மயிரகம். 

Wool'en, 8. sம்பளிப்புடைவை, உரோ 
மத்தாற்செய்தபுடைவை. 

Wool'fel, s. உ௨ர”ரோமமெடுபடாததோல். 
Wool'i-ness, 8. sம்பளிபோன்றதன்மை. 
Wool'ly, a. உரோமமுள்ள. 
Word, s. சொல், வார்த்தை, வசனம், 
மொழி; வாக்கியம், உரை, பதம்,பெ 
யர், புகல், வாக்கு. 
as short talk, சருக்கமானபேச்சு, ௮ 
ந்பவிசேஷம், சிறுகதை, ஒருவார்த் 
தை, சம்பாஷிதம். 
as dispute, வரக்குவாதம், தருக்கம். 
the word of God, தேவவசனம், சே 
வவாக்கு. 
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as Jesus*Christ; இயேசுக்திஸ்து, | 
அதிவார்த்தை, வாக்கு. 

Word, v. a. சொல்லுதல், மொழிதல், 
வசனித்தல், பேசுதல், 

Word'-catch-er, s. கிழவி ல் ர்ன் 107 
போன். 

Word'i-ness, 5. சொற்செநிவு; சொற் 
நெர்ழிவு; வர்சாலம். 

Wording, s. வசனப்போக்கு, பாஷை 
ப்போக்கு, பரஃதரந்திரம், 

Word'y, a. விஸ்தரரமானபேச்சுள்ள,மி 
குசொல்லள்ள; வாசாலமுள்ள, சொ 
ற்சொரிவுள்ள. 

Work, 5. வேலை, பணிவிடை, தொழி 
ல், அலவல், யால்! திரியை. 
cunning, a! G னாத @ வலை, AEDs 
வேலை. 

Work, ». a. வேலைசெய்தல், Hie ay a 
தல், செய்தல், தொழிற்செய்தல்.. 
unwillingly, மனமின்றிச்செய்தல்,பா 
ர்வைக்கூழியஞ்செய்தல். 
as exact labor, வேலைகொள்ளுதல், 
வேலைசெய்தல். 

Work, v. n. கொதித்தல், ரொதித்தல், y 
வித்தல் பொங்குதல், அரைத்தல். 
carelessly. or with eye-service, 6i_g 
அதல், பார்வைக்கூழியஞ்செய்சல் «9 
with the fingers, கு; பிசைதல், 
சுறண்தெல், சொறிதல், ஈசுக்கல், 
as a machine, இயங்குதல், ஆதல், 

அசைதல். 
as a servant, பணிவிடைசெய்தல், 
ஊழியஞ்செய்தல், சேவித்தல். 
to. work or. become clear, . கசாள 
ம்போதெல், தெளிதல். 
to be worked up asa material, செ 
லவழிதல், சமைதல், செல்லுதல். iT, 
to work hard, உழன்ற த்தல், ட tae 

Work'-bisk-et, s. தையற்பெட்டி, ௮ 
க்குப்பெட்டி, வியாபாரப்பெட்டி. 

Work/-box, s. கைப்பெட்டி. . 

Worker, ss Goiterens a) தொழிலாளி, 
வினைஞன். 

Work'-fel-low, 3.4 nis satel Seannect) 
கூட்பீவேலைகாரன், உபயோஃ. 

Work'-house; 8. (see Worksop; a கம் 
மாலை, வேலைக்களம். 
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Working, s. வேலைசெய்கை; செய்கை, 
இயங்குகை,.செல்லுகை. '' 

as fermentation, வள்ளல், 
ரொதிப்பு, பொங்குகை. ' — - 

Work'man, 5: வேலைசெய்வோன். | 
Work’man-like, a. இருந்தின, rs 
கைவந்த, திறமான. | 
W ork'man-ship, s. கைவேலை, ள் 
ரியம், கம்மியம், கைவினை. 

Work'-mis-ter,’s.. Cலலைநடப்பிப் 

போன்; ஆராய்ச்... 
Works, 8. (ற. ) கிரியைகள், Beat 

ங்கள், செய்கைகள். .' 
Work’shop, 8. கம்மாலை, வினைசெய்யி 
டம்; தொழிற்சாலை, sideline ois' 
Work'-w6m-an, 5. வேலைகடப்பிப்ப 

வள், வேலைகாரி: ud srahiao dt. 

as seamstress, தையற்காரி, 
World, 5. உலகம், பூமி, உலகு, புவனம், 

பிரபஞ்சம், பெளதிகம்.. 
"as universe, அண்டம், அலொண்ட 
ம, சகம், சகத்து, விசுவம், ~ 

as large quantity; மிகுதி, ஏராளம். 
“as people, சனம், மனிதர், மனு. 

as ungodly people,’ அவபத்தர்;. தன் 
மார்க்கர், துராசாரர். | 

World'li-ness, s. உலகசிந்தை, இலவு£ 
கவிச்சை, உலகாசை. 

World'ling, s. லெளதீகன், உலகசம்பா 
த்தியன், Cand, பிசுனன். 

Worldly; a. லெளகீக, உலகத்துக்கடுத் 
த, பிரபஞ்ச, பிசுனமுள்ள. Aree: 

W orld'ly-mind-ed, a. உலகசிந்தையுள் 

or, லெள&க, மாமிசடிந்தையுள்ள. 
Worm, s. புழு; ருமி, பொட்டி. 

fish-worm, நாக்குழிப்பாம்பு, பூராக 
ம், நாகப்பூச்சி, காங்கூழ, 
of ascrew, சரி, புரி, 
as remorse; பச்சாத்தாபம். 
which eats grain, அக்து. 

Worm; 0.4. அரித்தல், கோதுதல், தோ 

ற்றப்படாமற்செய்தல். 
to worm one’s way, உப்ரயமாய் நு 
ழைதல், அழைதல். வர் 

-Worm'-éat-en, @. OPS AR ஞூ 

த்த, வண்டூுின. 
to be worm eaten, உளுத்தல். yf 

teeth, சொத்தைப்பல்; தேய்ந்தபல். ! 
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to breed as worms, கிருமியுண்ட 1G 

தல், புழுப்புழுத்தல், புழுவைத்தல். 
Worm'wood, s. எட்டி, கரஞ்சிரை. 
Worm'y, a. இருமியுள்ள, யுழுவுள்ள. 

as earthy, லெளதிக, உலோபமுள்ள. 
W or'ri-er, 5. தொல்லைப்படுத்துவோன், 

அலைக்கழிப்போன்,  இலாசடிபண் 
ணுவோன், தொரந்தரைகாரன். 

Worry, v. a. தொந்தரைசெய்தல், இலா 
சடிபண்ணல், அலைக்கழித்தல், இளை 
ப்பிச்சல், தொய்யச்செய்தல். 

Worse, a. அதிககேடுள்ள. 
Worse, adv. அதிககேடாய். 
Wor'ship, s. வழிபாடு, வணக்கம், ஆ 

ராதனை, சேவை; தண்டம், அத்திய 
ம், ஈம்ஸ்காரம், பணிவு, பிராத்தனை, 
வேள்வி, பூசனை, வந்தனம், வந்தனை. 

| temple, பூசை, அருச்சனை, 
யம், பூசனை, வழிபாடு, - 

Wor’ ‘ship, 0.4. வழிபடுதல், வணங்கு 
தல், தொழுதல், "போற்றுதல், ஆராதி 

தீதல், அனுசரித்தல், 'இறைஞ்சுதல், 
ஈமக்கரித்தல், பணிதல், பிராத்தித்தல். 
as in gas 8 கபம் பூசித் 
தல், ஆராதித்த 
as respect, க ய்ணிதஸ்! உபசரித் 
தல், வந்தித்தல், வழிபடுதல், சலாஞ் 
சொல்லல்; தாழ்தல். 

Wed ship-er, 8. பத்தன்; அனுசாரி, gd 
> முவோன், தொண்டன். 
Wor'ship-ful, a. சன முள்ள; சன்ம்பொ 
“ருக்திய, வண்ங்கப்படத்தக்க, 

Wor' ship-ful-ly, adv. உபசாரமாய், வ 
ணக்கமாய்; பணிவாய். 

Worst, a. Fீசமான, ig paOrs Oat: 
Worst, v. a. வெல்லுதல், செயித்தல். 

Worst, a. (see Bad.) மகாகேடான; த 
றக்கேடான, அதிகேடான. 

Worst'ed, s. ஆட்டுரோமதால், கம்பல 
கால். : , 

Worth, s. கணிசம், Baia inic corti Cum, 
பெறுமதி, S%ev4é Bru. 

as excellence, மேன்மை, சணிசம், 
a உத்தமம்; சிரேஷ்டம். 
Worth, a. பேறான, பெறுமான, விலே 

யுள்ள; தகுந்த. 
Wor'thi-ly, adv: ஏற்றதாய்,; Oe SR 
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Wor'thi-ness, s. org Gob, யொக்யெம், 

தகுதி, உத்தமம், காத்திரம். 
Worth'less,a. sாழ்வான, இளப்பமான, 

கணிசமற்ற, உதவாத, ஆகாத. | 
land, யாழ்நிலம், உதவற்றறிலம், வி 
ளையாமிலம், கரம்புநிலம். - 
person, ஈனன், அபிரயோசனன், மி 
சுக்கன், அதமன், நீசன். 
thing, அதமம், நீசமானது. | 

Worth'less-ness, s. ssrாமை, அயோக்கி 
யம், மிசுக்கை, நீசம் ' 

Worthy, a. தகுதியான, rrp 4 
ள்ள) முக்கியமான. . 
person, சற்பாத்திரன், தகுதியானவ 
ன், கணிசவான்,; யோக்கியவான். 
to be worthy, பெறுதல், தகுதல். 

Would, aux. லிருப்பங்காட்டமுதவிவி 
னை, விரும்புதல், BASSO. | 
would to God, saw, தாவிளை, வே 
ண்டல்,வேண், சகாயம், வாரி, 

Wound, s. காயம், இரணம், ஊறு. 
- by abite, sQ வாய், பற்பட்டவாய். 
by a stab, &c., குற்றுல்சாயம், குற் 

“ணுலாய், வாளேறு. 
slight, தழும்பு, காயம்... 

Wound, ». a. sாயப்படுத்துதல், ஊறுப 
டுத்துதல், ரோப்படுத்துதல், இரணப் 
படுத்துதல், தழும்பாக்கல்., 
the feelings, sam |ப்பாய்ச்சொல்லு 
தல்; சுடச்செய்தல், நையப்பேசுதல், 
மனநோப்படுத்தல்; தாங்கலடையப் 

பேசுதல், உணக்குதல். 
to be wounded, sரயப்படுதல், ரோ 

| ப்பதெல், குற்துணல், இரணப்படு 
தல். 

Wound'ing, s. காயப்பாடு, ' | 
Wound less, a. காயமற்ற, இரணமதற்ற. 
Wrack, 5. சாதாழை. 
Wran'gle, s. தருக்கம், வாக்குவாதம், வி 

வாதம், வாக்குயுத்தம், © | 

Wran'gle,’v.n. சண்டைபிடித்தல், கம் 
பலைகட்டுதல், 'கலக்கமிடுதல். '' 

Wran'gler;.s. sலகக்காரன், தருக்கசா 
வி, வாசாலகன், சண்டைக்காரன். 

Wrap, v. a. சுற்றிக்கட்தெல்; சுற்றுதல், 
clothes round the body, உ௫த்தல், ௨ 
தெதுதல், சேலைசுற்றுதல். ப 
one’s self-in-a cloak, Guரர்த்தல், 
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Wrap'per, 8. சுற்று, செந்துருக்கம்,போ 
ர்வை, சந்திரிகம். 

Wrap'ping, s. சுற்றுந்துணி, போர்வை. 
Writh, s. கோபம், கடுங்கோபம், உக்தி 

ரம், சனம், குரோதம், மறம், முனி 
வு, சலம், செற்றம், உருத்திரம், 

Writh'ful, a. கரோதமான, உக்கெமா 
ன, கோபமுள்ள, மூர்க்கமுள்ள. 
persons, செறு£ர், For, கோபி, 

Wrath'ful-ly, adv. கரோதமாய், கோப 
மாய், உச்கிரமாய், மூர்க்கமாய். 

Writh'less, 4. உக்சரெமற்ற, கோபமற்ற, 
Wréak, v. a. பழியெடுத்தல், வன்மஞ் 

செலுத்துதல், பகைசெலுத்துதல், ப 
ழிசாதித்தல், சலஞ்சாதித்தல், . 

Wreath, 8. குட்மொலை, பூஞ்செண்டு, 
தோரணமாலை, முடிமாலை. 
for a conquerer, வெற்றிமாலை, வா 
கைமாலை. 

Wréathe, v. a. குட்தெல், பின்னுதல், 
மாலைதொடுத்தல். 
to be wreathed, கசுட்டீப்படுதல், பி 
ன்னப்படுதல்., 

Wréath'y, a. கோக்கப்பட்ட, பின்ன 
லுள்ள. 

Wreck, 8. சன்னாபின்னம், பிளப்பு. 
as remains, முரிக்துடைந்ததுண்டுக 
ar, சில்வி, 

Wreck, 2. a. மோதியுடைத்தல், சேதப் 
படுத்தல், அக்கப்பாடுபடுத்தல். 

Wren, 8. ஓர்குருவி, 
Wrench, 8. பறிப்பு; பிடிப்பு, முறுக்கு. 

as sprain, சுருக்கு. 
as an instrument, முறுக்குங்குறடு, 
திருக்க, 

Wrench,s.a.Aருிப்யறித்தல், பறித்தல், 

முறுக்குதல், நெரித்தல், இருக்குதல். 
Wrest, 8. பறிப்பு, பிடிப்பு, முறுக்கு, 

திமிறுகை. 
Wrest, v. a. புரட்டுதல், முறுக்குதல், 

திருகுதல், பறித்தல், பிங்குதல். | 
a meaning, கருத்துப்புரட்தெல். 
one’s self from another, DA mga. 

Wrest'er,s. இAமிறுவோன்,யறிப்போன். 
Wres'tle, v. n. மல்லுக்கட்தெல், மல்லு 

ப்பிடித்தல், போராகதெல், 
Wres'tler, s. wற்பிடிகாரன், மல்யுத்த 

ன், மல்லன், மல்லாட்டகாரன். 
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Wres'tling, 8. மல்லு, மல்யுத்தம்; மற் 
போர், மல்லாட்டு, 

Wretch, 8. Aிர்ப்பந்தன், பாதகன், gre 
சனன், ஈனன. 

Wretch’ed, a. இழிவுள்ள, ஏழைமையா 

ன, எளிய, ஈனமான, EF LTE. 
as hateful, பகைக்கத்தக்க. 

Wretch’ed-ly, adv. ஈனமாய், நீசமாய். 
Wretch’ed-ness, s. ஈனம், கேடு, இலம் 

பை, நிர்ப்பந்தம். 
Wrig'gle, vn. கெர்துதல்,  நெஸிதல், 

அசைதல், ஆதெல். 

Wrig'gling, a. கெளிப்பான, ரெளிவுள் 
ள, அசைவுள்ள, அடிப்புள்ள. 

in going, அரக்குதல், BENE SISO. 
Wright, s, கம்மாளன், கம்மியன், கை 

வினையாளன், ஓடாவி. 
Wring, 3.மனக்கிலேசம், மனத்தாக்கம். 
Wring, v. a. Disa, முறுக்குதல், 

clothes, sசக்கிப்பிழிதல், 
the hands, sைரெரித்தல், கைபிசை 
தல், கைபினைதல். 

from, கதைபிடுங்குதல். 
one’s self away, கsையைத்திமிறுதல், 
தமிறுதல், கைபறித்தல். 
off, இருகுதல், பறித்தல், பிடுங்குதல், 

முறுக்குதல், 
off the head, sமுத்தறுத்தல், கழுத்து 

த்திருகுதல், தலைகிள்ளுசல். 

Wring, v. ௩. முறகுதல், திருகுதல்; AG 
ம்புதல், உழலுதல். 

Wring'er, s. முறக்குவோன், திருகு 
வோன், திருக்குவோன். 

Wrink'le, s. சுருக்கு, மடிப்பு, 
by age, திரைவு, திரை, 

Wrink'le, v. n. சுருங்குதல், wy. se. 
by old age, Aரைதல், 

Wrist, s. மணிக்கட்டு, இலுத்தம். 
Wristband, s. vணிக்கட்டெச்சட்டை. 
Writ, 5. எழுதப்பட்டது. 

as scriptures, வேதாகமம். 
from a magistrate, ஒப்பம், கட்டளை. 
of proxy, தத்துவக்கடதொக, தத்துவப் 

பத்திரம், அதிகாரபத்திரம். - 
Write, v. a. எழுதுதல், இலவிஜத்தல், வ 

ரைதல், தீட்தெல், யொறித்தல். 
accounts, sகணக்கெழுதுதல். 
for one, எழுதிக்கொடுத்தல். 
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to compose, வாக்கியம்புணர்த்தல். 
Writ'er, s. அட்சர£ீலிகன், இலேககன், 

எழுத்துவேலைக்காரன். 
as author, ஆக்கியோன். 

Writhe, un. கெந்துதல், ரெளிதல், துடி 

SEV, உழலுதல், புரளுதல். 
Writh'ing, s. பதைப்பு; ரெளிவு, உழ 

ல்வு; அடிப்பு, புரட்சி. 
Writ'ing, s. எழுத்து, இலிடதெம், இலிபி. 

hand, கையெழுத்த, கையொப்பம். 
inscription, மேல்வரைந்தஎழுத்து. 
master, எழுதப்படிப்பிப்போன். 
table, ற் எழுத்துப்பி 
டம், 
as book, புத்தகம், சுவடி, ட, 
as a deed, &c., உறுதிக்கடுதாரி, 
as a document, சாதனம், உறுதி 

Writ'ten, a. எழுதப்பட்ட. 
Wrong, 8. தீங்கு, குற்றம், பிழை; தவ 

அ, தப்பு, நியாயக்கேடு, -நீதனேம், 
பொல்லாங்கு. 

Wrong, v. a. திமைசெய்தல், இரண்ட க 
ஞசெய்தல், தப்பிதஞ்செய்தல், அமத 
ஞ்செய்தல், அறியாயஞ்செய்தல். 

Wrong, a. தப்பிதமான, குற்றமுள்ள, 
பிழைப்பட்ட, வழுவான, அந்த. 

Wrong, adv. தப்பிதமாய், பிழையாய். 
Wrong'-dé-er, s. su பிதஞ்செய்வோன் , 

தப்புள்ளவன், அமியாயக்காரன். 
Wrong’ er, 8. பிறனுக்குத்திமைசெய்வோ 

or, Beer. 
Wrong’ful, a. திமையுள்ள, சுன்பதமா 

ன, அதெமுள்ள. 
Wrong’ful-ly, adv. தங்காய், ர 
Wrong'head-ed, a முரண்டுத்தலையுள் 

ள, வணங்காத்தலையுள்ள. 
Wrong'ly, adv. தgீமையாய், gb srw. 
Wrong’ ness, 6. தீமை, தப்யிதம், பிழை, 

தவறு, தப்பு, பங்கம், 
Wroth, a. கோபிக்திற, au Orpen 

குரோதமுள்ள. 
Wrought, a. செய்யப்பட்ட, Bis, 

செய்த, கைவினைப்பட்ட. | 
to be wrought upon, வசப்படுத்தப் 
பட்ட, இணச்சப்பட்ட. 

Wry, a. கோணலான, நேரில்லாத, வ 
“A, திருகலான, முறுனெ. 
mouth, கோணல்வாய், ஒடுக்குவாய். 
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Wry'neck, 8. வாங்கற்கழுத்து. 
Wry'ness, s. கோணலாயிருக்குந்தன் 

மை, வாங்கல் 

X. 

Xan'tippe, s. வெடுவெடுப்புக்காரி, ப 
சாரி, அபசாரி, 

Xy-log'ra-phy, 8. மரச்சத்திரம், மரச்சி 
த்திரவேலை. 

Xys'ter, 3. இரணவைத்தியகத்தியினொ 
ன்று. 

a 

Yacht, s. கப்பல், அலங்கரிக்கப்பட்ட 
மரக்கலம். 

Yam, 5. கழங்கு, கந்தம், மூலம். 
Yard, ௧. மூன்றடி கொண்ட அளவு. 

back, புறக்கோடி, விட்டின்பிற்பக் 
கம், Camupsces sense 
dock, கோரி, கப்பல்புதுப்பிக்குமிட 
ம், மரக்கலவினைத்தலம். 
in ships, (Yard arm.) யரய்தூக்கும் 
லியாம்மரம். 
as compound, முற்றம், முன்றில், பி 
ரகாரம், அங்கணம். 
ofa prison, Aறைச்சாலையின்முற்றம். 
liberty of the yard, Aறைச்சாலைமுற் 

மத்துலாவஉ த்தரவு. 
Yird'stick, s. மூவடிக்கோல், காற் 

கோல். 
Yarn, 8. தூல், பா, தந்து, புரி. 
Yawl,s. சறெவள்ளம், தொடுவைவள்ளம். 
Yawl, v. n. sாய்பொற்குமைத்தல். 
Yawn, 8. அங்காப்பு, கொட்டாவி. 
Yawn, 2. அங்கரத்தல், ஆவித்தல், 

கொட்டாவிவிதெல், 
Ye, pro. நீங்கள், நீவிர், 
Yea, adv. ஆம், அப்படி, ஆமாம், மெய் 

தான், சரிதான். 
as certainly, நிச்சயமாய், மெய்யாய், 
சத்தியமாய், சபதமாய். 

Yéan, v. a. ஈனுதல், 
Yéan'ling, 8. cory, குட்டி. 

| Yéar, 8. வருடம், வருஷம், ஆண்டு, வ 
DET, சமை. 
leap, சேட தினவருடம். 
]யar,சாக்திரமானம்,சாந்திரவருடம். 
new year, வருஷப் பிறப்பு, புதுவரு 
டம், வருட சங்ரெமம், 
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old year, சென்றவராஷம்; பிறகிட்ட் 

வருஷம், பழவருஷம். 
sabbatical, ஒய்வுவருடம். 
solar, or ப of one revolution of a 
planet, சவுரவருடம், சவுரமானம், ௪ 
வுரவற்சரம், சவ்ராண்டு, 
siderial, ரகமினறவிடத்துக்குச்சுற் 
மில்லில்; ஆரக்ஷெவருடம். 
from year to year, வருஷத்துக்குவ 

ருஷம், வருஷாவருஷம், 
years of discretion, பக்குவம்,பருவம். 

Year'ling, s. ஒருவய்துள்ளது, சவலை. 
Yearling, a. ஒருவயதுள்ள, சவலைப்ப 

ருவமுள்ள, பாலப்பருவமுள்ள. 
Yearly, a வருடத்துக்கடுத்த, வருடத் 
அக்குவருட்ஞ்சம்பவிக்றெ, ௩1 

Year'ly, adv. வருஷம்தோலும், ஆண்டுக் 
காண்டு, வருடத்துக்குவருடம். 

Yearn, Ny & இரங்குதல்) இனைதல், ப 
Yern, ரிதபித்தல், ஆவலித்தல். 
Yearning; s. ஆவல், பரிதாபம், அவா, 

இரக்கம், நைவு, உருக்கம். 
Y east, 8. புளித்தமாவினுறை, உதைமா, 

தசோய்மா, பிரைமா. 
as foam, froth; &¢.; இரை, பேனம். 

Yelk, முட்டையின்மஞ சட் கரு, 
Yolk, st செவப்புக்கரு. 
Yell, 5. ஊ, ௨ கூட கூக்குரல், 

of a dog, elephant, &c., அதிர்வு. 
of a rabble, கூக்குரல், மொல, 

Yell, ». 2. குளிறுதல்,) கூவெனல். 
Yel'low, 5. மஞ்சள்றிறம்; பீதம், த்: 

அரிதம், அரித்திரவன்னம், 
Yellow, a. மஞ்சள்நிறமுள்ள, 

fever, பித்தசுரம். | 

Yel'low-ish-ness, 7 இளமஞ்சல்நிற Cc] 
Yel'low-ness, | 1 Lowes 

Yelp, v. n. குலைத்தல், குரைத்தல். 

Yeo'man,'s. ஒர்பிரசை, குடியானவன். 
Yeo'man-ry, s. பிரசைகள், வேளாளர், 
Yerk, 8. சுண்டு, எறி, விச்சு. 

Yerk, v. a. சுண்தெல், எறிதல், வீசுதல், 
Yes, adv. ஆம், ஓம, ஆமாம். : & 

Yes'ter, a. முந்தின, சென்ற, போன. 
Yes'ter-day, s. நெற்று, நேற்றைத்தினம், 

நேற்றைக்கு; நெருனல், நென்னல். 
day before yesterday, முத்தைநாள் . 

968 

\ 

| Yon'der, 

YON 

Yes'ter-night, s. க்லிக் சென்றவி 
சாவு, போனவிரா, முன்னையிரா, 
Yes'ter-night, adv. ரெற்றிரவில். 
Yet, adv. இன்னும்; அகிலம், அதுவும 

ல்லாமல், மேலும். - 
Yet, conj. த் என்றாலும், இன்ன 
ம்க் பின்னும். |! 

not yet, இன்னுயில்லை, மேலும். 
Yew, 3. ஒருமரம். 
Yex, s. விக்கல், 
Yex, v.n. விக்சலெடுத்தல், 
Yield,.».n. ஈதல், இசிதல், வடிதல், இ 

எகுதல், அகைதல். 
in contest, தோற்றல், பின்னிதெல், 
பின்வாங்குதல், பின்னிற்றல்,. : 
fruit, கரய்த்தல், கனிகெொரடுத்தல், ப 
லந்தருதல், கணிதருதல், 
results, பவித்தல், கனிகொடுத்தல், 
லிளைதல், சித்தியாதல், அனுகூலப்ப 
டுதல், பலன்பகுதெல். - 
as concede, accede to, இணங்குதல், 
அமைதல், ஒத்துக்கொள்ளுதல், சம்ம் 
Asse, ஓம்படுதல், -இடங்கொடுத்த 
ல், PLO FIA RISA, | 
as submit, தாழ்ர்துகொடுத்தல், பின் 
னிற்றல், இணங்குதல். 

Yield’er, s. சம்மதிப்போன்,' Bande 
வோன், இளகுவோன். a i 

Yield'ing, a. இணக்க முள்ள, AO 
கிற, ஈகெற, கொய்மையான. 

Yield'ing-ly, adv. இளக்கமாய்,. thas 
ய, QenwieniwwnAw. ~ 

Yiéld'ing-ness, s, இளக்கம், கலு... 
Yoke, 8. அகம்; pegs. 

staple of, vதAியாணி, sail 
as bond, சேர்த்திக்கை, பக்கம், பந் 
அக்கட்டு, பந்தனம். .' 

asa pair, இணை, யுசம், சோடு, 
as service, ஊழியம், பணிவிடை. 

Yoke, v. a. அகம்பூட்டுதல், இணைத்தல்; 

பிணைத்தல், பந்தித்தல்.... 
to be yoked, பூணுதல், தளைதல். 

Yoke'-fel-low, உபயோக, கூட் 
Yoke'mate, : < $ டானி, rere 

மேதன், உடனாள். 

Yon, அப்புறம்,அங்கு; a. or ads. ¢ gist Gali 

யாற்றெரிகிற, அல்வனம்.. | 



, YOU 

Yore, adv. முன்னே, ' ஆரம்பத்திலே, 

பூர்வீகத்தில்,  ஏற்கென, முன்னே 
ற்க. 

You, pro. 6, ர், நீங்கள்; நீவிர். 
க்ப் 8. குறளை, கன்று, குஞ்சு, குட் 
ம, பிள்ளை, பார்ப்பு, பறழ். 

- of the buffalo, camel, cow, deer, ele- 
phant, elk, and horse, sனறு. 

of all other beasts excepting the dog 
and hog, and including that of birds, 
பிள்ளை. 
of the sheep, buffalo, deer, and 
horse, wறி, 
sheep, dog, jackal, hog, horse, ele- 
phant, குட்டி. 
of thecat and squirrel, பறழ், குட்டி. 
of all other quadrupeds, பறம், பிள் 
ளை, பார்ப்பு. 

of the deer, குருளை, கன்று, 
of wf, a species of Sui tee கு 

் முளை, குழவி. 
of the ourang outang, மச, குருளை. 

of the mangoose, cat, hare, monkey, 
and squirrel, பறழ், குட்டி, பிள்ளை. 
of birds, பிள்ளை, குஞ்சு, பார்ப்பு. 

of trees, குழவி, பிள்ளை, போதகம், 
கன்று, போத்து. 

of vegetables, and grains, பயிர், சா 
கம், ருஷி, முளை. 

Young, a. இளைய, யெளவன, பால,வா 
விய, குழவான. 
man, வாலிபன், இளவல், சேடன்; 
யெளவனன். 
woman, வாலியை, பெதும்பை, யெள 
வனை, வாகி, தருணை. 
as ignorant or inexperienced, புதிய, 
பழகாத, பயிலாத, அப்பியாசமற்ற. 

Young’ ish, a. இளமையான, வாலிய. 

Young'ling, 8. சவலை, குட்டி, Gps 

தை, கன்று, குழவி 
Young'ster, s. Aறுவன், வாவிபன், பை 

யன், தாருணன், யெளவனன். 

‘Your, pro. உனது, உன்னுடைய, உன், 

நினது, உமது, அமது, அம், உம், கி | 
ன்னுடைய. 

Yoir-self’, pro. 
மைத்தானே, நீரே, நீர்சாமே, நீயே. 
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உன்னைத்தானே, உம் | 

ZIN. 

Yoith, s. யெளவனம்; இளமை, வாலி. 
பம், நாகு, புருவை; இளவயது, இ 
ளம்பிராயம், யெளவனியம். 

Youthful, a. யெளவன, வாலிய. 
Youth’ful-ly, adv. யெளவனமாய், 

லியமாய், குழவாய். 
Yoith’ful-ness, s. யெளவனம், கோம 

ளம், BIG, யாமளம், குழவு. 
Yug, s. யுகம். 

வரா 

7. 

Zac'cho, s. அடித்தம்பம், தம்பபாதம்... 
Za'ny, s. குணாம்பி, கோமாளி, விகட 

கவி, விதாடகன். 
26], 5. ஆவல், உச்சாகம், வேகம், தா 

கீம், வைராக்நியம். 
religious, வேதவைராக்யெம், மதவே 

' கம், திவிரபத்தி, பத்திவைராக்கியம். 
as excessive zeal or excitement, Ww 

னவேகம், அதிவேகம், பிடிவாதம். 
Zeal'ot, s. பத்திவைராக்கியன், பிடிவா 

தி, பட்சவாதி, விடாப்பத்தன். 
Zeal'ous, a. பத்திவைராக்கியமுள்ள. 
Zeal'ous-ly, adv. திவிரபத்தியாய். 
Zeal'ous-ness, s. $a 7159). 
Zé'bra, 5. காட்டுக்குதிரை, வரிக்குதி 

ரை. 
Zé'bu, 5. இமிலெருது. 
Zé'nith, s. oF, உச்சம், நத்தம். 

distance, sத்தபாகை, நத்தம். 

Zeph'yr, s. மேல்காற்று, கோடைக்கா 
மறு, சிறுகால், மந்தமாருதம். 

Zé'ro, 5. புள்ளி, சன், குனியம், பூசி 
யம், வட்டம. 

Zest, 5. உரு, சுவை, இரசமூட்மெவ 
wg), தீம், தேம். 

Zest, v. a. அதிருசிப்படுத்தல், உறைக் 
கச்செய்தல். 

Ze-tet'ic, a. தேடுற, விசாரிக்க, உ 
சாவுறெ, grr. 

Zig'zag, s. கோணல், வளைது. 
Zig'zag, v. கோணலாக்கல். 
Zig'zag, a. வளைந்த, கோணலான. 
Zine, $. அத்தநாகம், காகம். 

sulphate of, or white vitriol, ummm 

தீதம், வெள்ளைத்துத்தம், 
native carbonate of, or calamine, co 

LM HF WD. 
R Ot 



ZON 

_ Zo'di-ac, த; இராமெண்டலம்; இராச 

வட்டம், பவனசசக்கரம், இராசிச்சக் 

கரம். 
signs of, பவனம், இராச, gas. 

the twelve signs of, பன்னிரண்டிரா 

A, ௮௫, மேடம், இடபம், மிதுன 

ம், கர்க்கடகம், சிங்கம், கன்ணி, துலா 

ம், விருச்சிகம், தனு, மகரம், கும்பம், 
மீனம். 

Zo-di'ac-al, a. இராிமண்டலத்துக்கடு 

த்த, இராசசெச்காமுன்ன. 

Zone, 8. இடைக்கச்சை, அரைப்பட் 
டிகை, இடைக்கட்ு. 

in geography, தேசப்புறம், மேகலை. 

torrid, உட்டணமேகலை, உட்டண 

சேசப்புறம். 

frigid, ீசளமேகலை, சீதளதேசப்பு | 

ZUM 

south temperate, தக்சணசமமேக லை, 
'தக்கணசமதேசப்புறம்,  . 

Zon'ed, a. இடைக்கச்சணிந்த, அரைப் 
பட்டிகைபூண்டடிமேகலையணிந்க: 

Zone'less, a. அரைப்பட்டிகையில்லாத. 

Zon'nar, 8. அருக்கறுக்குள்வாசம்பண் 
ணங்டிநிஸ்தவர்களும் யூதருமணியும 
ரைப்பட்டிகை, இடைக்கச்சை. 

Zo-og'ra-pher, 8. விலங்கியலுரைப் 
போன், மிருகநாலறிஞன். 

| Zo-og'ra-phy, i ப லிங்கில் 

Zo-ol'o-gy, விலங்யெல் திரம், 
கால். 

Zo-o-log'ic-al, a. விலங்கியெலுக்காரிய. 
Zo-ol'o-gist, s. Sam Gund Gar. 
Zo-o-phor'ic, $, மிருகப்பிரதிமைகளை 

த்தாங்குந்தம்பம். I 

Zo'o-phyte, s. பலவகைக்கற்செடி 
றம். -ot'o- pe ON ben ose Fy 
கலை, Zo-ot'o-my, 8. மிருக அங்காதிபாதுறுல் 
north temperate, உத்தரசமமேகலை, Zu-mol'o-gy, 8. மஸ்துக்சளைநறொதிச்கச் 
உத்தரசமதேசப்புறம். செய்யும்விதமறிதூல். 
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THE END. 
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